
A carga média do SIN do dia 19/04 (domingo) foi inferior em 313 MWmed (0,63%) à do dia 12/04
(domingo de Páscoa) e 8.673 MWmed (14,93%) à do dia 08/03 (curva típica). A carga média do
SIN nos 30 dias anteriores ao dia 19/04 (domingo) foi inferior em 8.800 MWmed (13,12%) à média
nos 30 dias anteriores ao dia 22/03 (domingo).

MONITORAMENTO
COVID-19

Não foram reportadas ocorrências relevantes, associadas à pandemia do Covid-19, que
impactaram o fornecimento de energia e a prestação do serviço de distribuição.

Energia (MWmed) - Média de 30 dias: 
Dia 22/3 = 67.093  
Dia 19/4 = 58.293
Taxa de variação de carga no dia 19/4 = 13,12%

BRASÍLIA, 20 DE ABRIL DE 2020

BOLETIM DE 

ENERGIA ELÉTRICA
Operação do Sistema Interligado Nacional (SIN)

CURVA DE CARGA DO SIN (CURVA TÍPICA X VERIFICADO X SEMANA ANTERIOR)

Relato das Geradoras, Transmissoras e Distribuidoras

Energia (MWmed): 
Dia 8/3 = 58.098 - curva típica 
Dia 12/4 = 49.738 e dia 19/4 = 49.425

A Energia Armazenada no SIN apresentou um acréscimo de 0,2%. A Energia Armazenada nos
Subsistemas Norte, Nordeste, Sudeste/Centro Oeste e Sul apresentou um acréscimo de 0,2%,
0,3%, 0,2% e 0,1%, respectivamente.
 
Houve intercâmbio internacional programado de energia do Brasil para o Uruguai, via
conversora de Rivera, por solicitação do Uruguai, a título de energia de oportunidade (energia
vertida turbinável no Brasil).
 
Não foram verificadas ocorrências significativas no SIN que prejudicassem o atendimento da
carga.



O Serviço Geológico do Brasil opera 16 sistemas de Alerta Hidrológicos (SAH) em âmbito
nacional. Hoje, dia 20/4/2020, temos 2 em alerta (Parnaíba e  Itapecuru) e 2 em atenção (Madeira
e Xingu), com previsões dos níveis dos rios, que são enviados para as defesas civis nacionais,
estaduais e municipais.

MINERAÇÃO

 Alerta de riscos geológicos e de cheias

A produção continua normal sem alteração.

PETRÓLEO E GÁS
Produção de petróleo e gás natural e suprimento de gás natural 

Abastecimento 

A carga global de refino vem apresentando alta desde o dia 15/04/2020, saindo de 52% de fator
de utilização, nesse dia, para 56% no último dia 19/04/2020. Essa elevação é resultado de ajustes
de carga em algumas refinarias.
 
Com os impactos resultantes da pandemia, a produção nacional de combustíveis está se
mantendo em volumes reduzidos, em adequação à queda na demanda. A produção de GLP requer
atenção, tendo em vista que o seu consumo se manteve constante com mudança de perfil.
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Total de casos confirmados: 258 (quando iniciamos o acompanhamento eram 4 casos) 
Total de casos suspeitos: 1.226 (quando iniciamos o acompanhamento eram 202 casos) 
Óbito: 1 - Cepel (14/4/2020) 
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PROVIDÊNCIAS SETORIAIS DO MME 
Nota “MME monitora abastecimento de GLP”. A campanha de divulgação juntamente com as
distribuidoras prossegue para esclarecimento ao público sobre o GLP, com destaque para a
informação de que não há falta do produto.
      
Foi solicitado ao comitê de crise da Casa Civil a inclusão de algumas atividades essenciais para
serem publicadas no Decreto que está em avaliação naquele Ministério. Para o MME é
importante que alguns dos setores vinculados, que exercem atividades essências, não sejam
interrompidos com vistas a não colapsarem os serviços para a sociedade em virtude de ações
regionais pelo COVID-19.

AÇÕES DO MME
Portaria 117/GM, de 18/03/2020 - A Portaria institui comitê de crise no âmbito do MME e aprova ações de
caráter geral para servidores no MME e canais de comunicação com a sociedade.

Portaria 122, de 23/03/2020 - A Portaria visa trazer  mais agilidade ao processo de escrituração e
negociação dos Créditos de Descarbonização. 

Portaria 134, de 28/3/2020 - Posterga a realização de leilões destinados a atender as necessidades futuras
de energia das distribuidoras.

Portaria 135, de 28/03/2020 - Considera como essencial a disponibilização dos insumos minerais
necessários à cadeia produtiva das atividades essenciais constantes no Decreto 10282/2020, bem como os
serviços e atividades de pesquisa e lavra.

Decisão ANP, de 1/4/2020 - Suspende temporariamente a 17ª Rodada de Licitações.

Medida Provisória 950, de 8/4/2020 - Medidas temporárias emergenciais destinadas ao setor elétrico para
enfrentamento da pandemia de coronavírus (covid-19).

http://www.mme.gov.br/documents/79325/0/Portaria+117_GM.pdf/0ed260f7-9a3b-45f8-b4a3-0d0e6bf20570
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-122-de-23-de-marco-de-2020-249860661
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-134-de-28-de-marco-de-2020-250263670
http://www.mme.gov.br/documents/79325/0/Portaria_135_SGM.pdf/792dcd4d-43f7-c624-63da-9822ae8b01ec
http://rodadas.anp.gov.br/pt/avisos/1363-17-rodada-diretoria-aprova-suspensao-temporaria
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-950-de-8-de-abril-de-2020-251768271

