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De modo geral, a tendência de precipitações para o mês de abril já apresentou um
comportamento típico de outono, com diminuição das chuvas na maior parte do Brasil
central.

Contudo, chamaram nossa atenção os baixos volumes de Energia Natural Afluente

registrados em todos os subsistemas. No SE/CO, tivemos o terceiro menor mês de abril de

seu histórico de vazões (de 1931 a 2019).

Considerando o período de setembro/20 a abril/21, tivemos o pior valor de ENAs do

histórico no Sistema Interligado Nacional.
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Para maio, as previsões de Energia Natural Afluente também indicam valores muito
abaixo da média para a maior parte do SIN. De acordo com o cenário divulgado pelo ONS,
poderemos ter o terceiro pior maio do histórico no SE/CO.

O nível de armazenamento equivalente do subsistema Sudeste/Centro-Oeste terminou o
mês em valores bastante reduzidos - apenas 34,6%. Já havíamos destacado tal
possibilidade no último Boletim, sendo um valor muito aquém do que seria desejado para
a época do ano. 

Durante o mês de abril, e nos primeiros dias de maio, observamos uma tendência
predominante de alta nos preços de mercado. Os produtos com vencimento ao longo de
2021 seguem em valores bastante elevados.
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Dentro deste contexto, é razoável estimar que teremos forte presença da geração
termelétrica ao longo do ano. Ao longo do período chuvoso, já tivemos despacho
termelétrico relevante, sendo boa parte por Garantia Energética.

Com isso, os montantes cobrados referentes ao Encargo de Serviços do Sistema (ESS)
têm assumido cifras materiais. Tal encargo deve seguir sendo cobrado ao longo do ano,
mas seus valores seguem uma lógica inversa aos do PLD, devendo ser menores que os
atuais em meses de PLDs elevados.

Para maio, a bandeira tarifária calculada pela ANEEL foi a Vermelha, Patamar 1

Destaques

www.witzler.com.br



Balanço Energético
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34,4% 55,7%

66,4% 82,6%

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 Maio, 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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Bandeiras Tarifárias
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Meteorologia

O primeiro mês do outono terminou
com chuvas bem abaixo da média em
várias bacias dos subsistemas Sul e
Sudeste.

Já na região Norte, tivemos
acumulados expressivos de chuvas,
graças à atuação da Zona de
Convergência Intertropical (ZCIT).



Chuva acumulada

Sistemas frontais
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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 início do
período chuvoso no Brasil. Até o momento,
não estão sendo observados sinais de El
Niño ou La Niña.

Previsão - ENSO 
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A previsão para primeira quinzena de maio mostra que os
sistema transientes devem ficar restritos a região Sul, atuando
preferencialmente sobre a Argentina e Uruguai (país) e Rio
Grande do Sul, contribuindo para chuvas dentro da média para
o período, principalmente na bacia do Jacuí.
Para a segunda quinzena, a entrada de massas de massas de ar
com características fria e seca deverá apresentar condição
desfavorável para chuvas no subsistema Sul. 
Outro fator que corrobora para o déficit de precipitação na
região Sul é a persistência das anomalias positivas de
Temperatura da superfície do Mar no setor sul do Oceano
Atlântico, que contribui para que os transientes não avancem
para o continente. 

Climatologia de chuva
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Expectativa para o mês de maio



Para o mês de junho, o cenário não será muito diferente. A
previsão é que massas de ar com características frias e
secas avancem com mais frequência sobre a região Sul do
país. Dessa forma, as bacias do Jacuí, Uruguai, Iguaçu,
Baixo Paraná e Paranapanema devem ser prejudicadas. 

Além disso, espera-se um enfraquecimento dos contrastes
entre as águas da região Sul com as águas equatoriais.
Assim, tem-se um aumento da probabilidade de chuvas
sobre a região Nordeste. 

Climatologia de chuva
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Expectativa para o mês de junho



Para o mês de julho, mantém -se a previsão de frentes frias
com características frias e secas sobre o Sul do Brasil.
Dessa forma, as bacias do Jacuí, Uruguai, Iguaçu, Baixo
Paraná e Paranapanema devem ficar abaixo da média. 

Climatologia de chuva
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Expectativa para o mês de julho



Obrigado pela atenção!

www.witzler.com.br
contato@witzlerenergia.com.br
+55 14 3104 8200


