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DESENVOLVIDO POR EXPONENCIAL ENERGIA



No início do mês de junho, as precipitações ficaram restritas às bacias da região Sul do
país, além do trecho incremental à usina de Itaipu e bacia do rio Paranapanema. Houve
estiagem na terceira semana do mês. Já na quarta, tivemos atuação de um sistema de
baixa pressão na região Sul, contribuindo para ocorrência de eventos relevantes,
sobretudo nas bacias do Uruguai e Jacuí. 

Até dia 28/06, os valores verificados de Energia Natural Afluente estão bastante abaixo da

média em todos os subsistemas. No SE/CO a média mensal corresponde a apenas  67% da

Média de Longo Termo (MLT). Nos demais subsistemas, temos: Sul, 55%, Nordeste 38% e 

 Norte 72%.

O destaque negativo fica por conta da Energia Natural Afluente do Sistema Interligado

Nacional (SIN), o qual apresentou o 2º pior valor de ENA média de dezembro a junho do

histórico, com apenas 69% da média de longo termo (MLT).

Destaques
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As previsões de Energia Natural Afluente para o mês de julho seguem bem abaixo da
média. O ONS prevê, para o subsistema Sudeste/Centro-Oeste, 63% da MLT, o que seria o
pior mês de julho do histórico para a região.

Uma consequência dos valores depreciados de ENA é o baixo nível de armazenamento no
subsistema, o qual se encontra abaixo de 30%.

Frente a tal situação, já temos várias notícias veiculadas na mídia em relação às condições
hidrológicas bastante ruins no Sistema. De fato, a situação merece cuidados redobrados.
Contudo, não vemos, ainda, a possibilidade de se decretar um racionamento em 2021.

Contudo, caso não tenhamos um período chuvoso bom, o risco de um racionamento em
2022 é elevado.
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Como há necessidade de se economizar energia, mesmo que não tenha sido decretado um
racionamento, o Governo tem lançado mão de algumas medidas para enfrentar a crise. Uma
delas foi a criação, via Medida Provisória, de um comitê interministerial, a CREG (Câmara de
Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética). A principal atribuição seráa definição de
diretrizes obrigatórias em “caráter excepcional e temporário” sobre a operação do sistema. Tal
alçada será comandada pelo Ministro de Minas e Energia, e será hierarquicamente superior,
inclusive, ao CMSE (Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico).

Adicionalmente, são esperadas medidas para incentivar o uso racional de energia, bem como
a possibilidade da redução voluntária de carga no horário de pico. Algumas associações
setoriais já apresentaram propostas ao Governo para termos um plano voluntário de redução,
com contrapartida de remuneração após um determinado nível de economia. 

Em julho, seguimos  com a bandeira Vermelha, Patamar 2, a qual sofreu um aumento de 52% em
seu valor, que vai para R$ 6,24 a cada 100 kWh para R$ 9,49 a cada 100 kWh.
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Balanço Energético
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29,2% 63,5%

59,4% 83,1%

Sudeste Sul

Nordeste Norte

Níveis de Armazenamento
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Carga de Enegia
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Preços
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Preços
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Projeção de PLD para o mês de Junho, com base nos valores oficiais e em projeções via NEWAVE
e DECOMP



Preços
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Médias de preços praticadas no mercado de energia



Geração hidrelétrica esperada (GHband)
Garantia física hidrelétrica sazonalizada no mês (GFband)
GSFband = GHband / GFband (relação entre geração esperada e garantia física do mês)

Variáveis para acionamento das bandeiras

Bandeiras Tarifárias
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O PLD gatilho foi calculado no "teto
regulatório" de R$ 583,88/MWh. Ademais, a
estimativa de geração hidrelétrica, de 31.372
MW médios, está bem abaixo da Garantia
Física sazonalizada, de 55.399 MW médios. Com
isso, temos um fator de ajuste do MRE de
apenas 57%. Assim, a bandeira resultante para
julho é a vermelha patamar 2

Bandeiras Tarifárias
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Temperatura

   O primeiro mês de inverno começou
com anomalias positivas de temperatura
em quase todas as regiões do país, exceto
a região Sul que ficou dentro ou abaixo da
média em áreas de SC. A temperatura
mínima também ficou acima da média,
com destaque para a região Norte, estado
de SP e PR onde foram registradas as
maiores temperaturas mínimas. 
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Precipitação 

       Na precipitação o destaque fica para a região
Sul que deverá terminar o mês acima da
média.Essa condição foi favorecida por uma boa
frequência de transientes nessas regiões (cerca de
um por semana), além disso, durante boa parte do
mês nenhum evento de grande escala atuou de
forma a desfavorecer a precipitação sobre os
reservatórios do Sul. Dessa maneira, o mês de
junho termina com a precipitação acima da média
sobre as bacias do Madeira, Alto Grande, Alto São
Francisco, Jacuí, Uruguai e Araguaia. E abaixo da
média o Paranapanema, Baixo Grande e Xingu. 
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Meteorologia



Chuva acumulada
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Segundo a última atualização do CPC
(Climate Prediction Center) e IRI
(International Research Institute), o ENSO é
condizente com neutralidade. Essa
condição deve persistir até o fim do
próximo periodo chuvoso no Brasil. Até o
momento os modelos não apontam para
um repique do La Niña esse ano. 

Previsão - ENSO 
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Para julho a previsão indica a configuração de
um bloqueio atmosférico sovre a costa da
Argentina, o que deverá dificultar a formação e
propagação de sistemas transientes no Sul e
Sudeste do Brasil. Sendo assim, pelo menos até
a 3ª semana operativa de julho (até 16/07),
espera-se  que o Centro-Sul do país seja
desfavorecido em termos de precipitação. Na
segunda quinzena espera-se um uma pequena
mudança no cenário de precipitação na porção
sul do subsistema Sudeste, mas nada
significativo

Tendências para o Trimestre

www.witzler.com.br

Expectativa para o mês de julho 

Abaixo da média 



Para o mês de agosto, a previsão indica frentes frias
com características frias e secas atuando  sobre o
Centro - Sul do Brasil. Sendo assim, as bacias do Jacuí,
Uruguai, Iguaçu e Baixo Paraná  devem ficar abaixo
da média. . 

Tendências para o Trimestre
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Expectativa para o mês de agosto

Abaixo da
 média 



    Setembro traz muitas incertezas quanto à dinâmica da
atmosfera. Nota-se grades discordâncias entres os modelos.
Um dos motivos para essa dificuldade das previsões pode
estar relacionado à transição entre o período seco para o
período umido. Portanto,  até o momento acredita-se que
será um mês marcado pela passagem de frentes e  cavados
sobre o país. Sendo assim, a previsão é para um cenário
dentro da média sobre as bacias do SIN. 

Tendências para o Trimestre
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Expectativa para o mês de setembro

DENTRO DA
MÉDIA 



Obrigado pela atenção!
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