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Apresenta

DESENVOLVIDO POR EXPONENCIAL ENERGIA



Com a redução dos excedentes energéticos do Norte, o país fica mais dependente da geração termoelétrica.
Além disso, conta com recursos da geração eólica do Nordeste e importação de energia de Argentina e
Uruguai

SE/CO já registra mínimo histórico de armazenamento, em comparação aos últimos 10 anos, e deve seguir
desta forma durante o segundo semestre. Frente a esta situação, o Governo já vem sinalizando medidas para
possibilitar uma gestão dos recursos hídricos com maior ênfase ao setor de energia. Tais medidas deverão
englobar a determinação de restrições operativas mais severas, que proporcionem menor queda dos níveis
dos principais reservatórios do SIN
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Em relação à semana anterior, houve melhora discreta nas previsões de Energia Natural Afluente para o mês
de junho. no SE/CO, a previsão saiu de 62% para 66% da média histórica. No Sul, tivemos uma elevação de
49% para 57%. Ainda assim, temos valores bem abaixo da média.

Tivemos boas chuvas no Sul nos últimos dias, com reflexo razoável na ENA. Contudo, ainda notamos
irregularidade nos eventos, com boas chuvas seguidas de dias mais secos. O ideal seria uma manutenção de
uma situação chuvosa por mais dias.

Tais elevações devem-se às melhores condições de chuvas nos últimos dias nas regiões Sul e Sudeste do
Brasil
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Nordeste Norte
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Carga de Enegia
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Preços
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Previsão dos modelos do GFS e ECMWF  para o período de 14/06 a 28/06.
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Chuvas acumuladas e prevista para as principais bacias do SIN
Para o intervalo de 01/06 a 28/06/2021 

Meteorologia
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A previsão indica o avanço de transientes sobre a região Sul do Brasil, os quais deverão concentrar as chuvas
principalmente sobre o subsistema Sul. Nas demais regiões, espera-se a atuação de uma massa de ar seco,
com ocorrência de pouca ou nenhuma chuva.

Primeira pêntada*
Ao longo desta semana, uma nova frente fria deverá avançar sobre a região Sul do Brasil. Apesar disso, não há
grande expectativa de chuva sobre o SIN. Além disso, espera-se uma queda expressiva da temperatura nas
regiões Sul e Sudeste. Os maiores acumulados da semana devem se concentrar sobre as bacias do Baixo
Paraná, Paranapanema e Iguaçu.

 
Segunda pêntada

 Ao longo da semana, novos transientes deverão avançar da região Sul para o subsistema Sudeste. Espera-se
que os maiores volumes ocorram sobre as bacias do Baixo Paraná, Paranapanema e Iguaçu.

 
Terceira pêntada

*Pêntada: período de 5 (cinco) dias corridos.

Previsão para os próximos 15 dias 
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