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O principal destaque do Cresp é a instalação da Plataforma Solar Flutuante no Reservatório de Sobradinho (BA), 

que está em fase final de implantação de 1MWp para energização este ano e deverá ter, em 2020, mais 1,5 MWp 

instalados, totalizando os 2,5 MWp. A Chesf prevê também a instalação de 1,25 MWp de fotovoltaica flutuante no 

reservatório da Usina de Boa Esperança (PI) para 2020.

Aproveitamento e Energia Solar 
em lagos de Usinas Hidrelétricas

 * Megawatt pico (MWp)
** Megawatt elétrico (MWe)

Os principais projetos estão localizados no Centro de Referência em Energia Solar de Petrolina (Cresp), com 

investimentos em torno de R$ 200 milhões. Entre eles, já instalada e em operação, a planta fotovoltaica para 

geração de energia elétrica de 2,5 MWp*; e outra, de 0,5 MWp, será instalada em 2020, totalizando 3 MWp. Outros 

dois projetos, dessa vez de geração solar heliotérmica de alta concentração (com tecnologias de calha parabólica 

e torre central), devem ser iniciados em 2020, com total de 1,25 MWe**.

Com investimentos de R$ 420 milhões, até 2023 a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) está 

desenvolvendo projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&D+I), com recursos da Aneel na Região 

Nordeste, com foco no avanço dos estudos de tecnologias em geração solar.



A plataforma é, atualmente, o maior projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação P&D+I do País em 

geração solar sobre  a água. O objetivo é estudar e comparar a eficiência da tecnologia fotovoltaica resfriada 

naturalmente pela água, tendo em vista que as placas perdem eficiência sob forte calor.

A produção de energia do sistema solar flutuante ajudará na geração de energia da usina hidrelétrica, 

proporcionando fonte de energia complementar; otimização da infraestrutura elétrica existente; controle da vazão 

de água do reservatório, com maior desempenho de produção de energia solar; baixo nível de impacto ambiental;

e otimização de custos; entre outros benefícios.

Para a elaboração do projeto do sistema fotovoltaico flutuante no reservatório da Usina Hidrelétrica de 

Sobradinho, foram levantados os dados técnicos da geração, subestação e transmissão de energia elétrica, os 

dados geográficos do lago, o comportamento dos ventos, a velocidade de vazão da água e os dados batimétricos 

do lago no local de instalação da ilha flutuante.

O projeto fotovoltaico inicial visa atender a uma potência instalada de 1 MWp, com um total de 3.792 painéis solares. 

O ponto de conexão da usina fotovoltaica flutuante, para a entrega de energia gerada, será na Usina Hidrelétrica de 

Sobradinho. O sistema de 1 MWp utiliza uma área de lago de, aproximadamente, 11 mil m2 para a sua instalação.

Geração Solar sobre as águas de Sobradinho

Cobertura inicial da Usina Fotovoltaica Flutuante
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