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DESENVOLVIDO POR EXPONENCIAL ENERGIA



Com vazões ainda elevadas, temos boa disponibilidade de geração de energia
hidrelétrica no Norte.

Nos quatro subsistemas, temos tendência predominante de queda nos níveis de
armazenamento, condizente com um maio bastante seco na maior parte do país.

Novamente, na Revisão 2 do PMO de maio, temos previsões de Energia Natural Afluente
com valores bastante abaixo da média para quase todos os subsistemas. Contudo,
notamos que houve elevação das previsões para o Norte, passando de 82% para 87% na
ENA prevista para o mês.

Nos próximos dias, teremos o avanço de uma frente fria, podendo favorecer a ocorrência
de chuvas sobre o subsistema Sul e porção sul do subsistema Sudeste. Além disso, este
sistema deverá favorecer o declínio da temperatura no Centro-Sul do país, o que pode
afetar negativamente o consumo de energia.
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Balanço Energético
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Níveis de Armazenamento
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Carga de Enegia
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Preços
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Preços
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Previsão dos modelos do GFS e ECMWF  para o periodo 
de 18/05 a  01/06.
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Meteorologia



Chuvas acumuladas e prevista para as principais bacias do SIN
Para o intervalo de 01/05 a 31/05/2021 

Meteorologia
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Primeira Pêntada

Segunda Pêntada

Terceira Pêntada

     O destaque fica por conta da atuação de uma massa de ar seco em grande parte do país, o que dificultará o
desenvolvimento de nuvens e chuva sobre o SIN, sobretudo na porção mais central .Essa condição deverá mudar a
partir de quinta-feira (20/05), quando sistemas transientes deverão trazer chuva para as bacias do subsistema Sul. 

     Os modelos ECMWF e GFS concordam com a atuação de um ciclone sobre o Atlântico, na altura entre a
Argentina e o Uruguai (país), com sua frente fria associada avançando sobre as bacias do Subsistema Sudeste. De
modo geral, ambos indicam que o sistema contribui para ocorrência de chuvas sobre o Madeira, Alto Paraná,
Paranapanema, Tietê e Grande, mas com o europeu apresentando volumes muito mais expressivos.

       O destaque fica para o subsistema Sul e Sudeste, onde o avanço de sistema transientes, somado com cavados
de ondas curtas sobre a Argentina deverá contribuir para chuvas localizadas e expressivas. Desta maneira, os
maiores acumulados deverão se concentrar no Jacuí, Uruguai, Tiete, Iguaçu, Baixo Paraná, Paranapanema e Alto
Grande.

Previsão  para os próximos 15 dias 

Meteorologia

*Referente a um período de 5 (cinco) dias corridos.
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