
Sul – reduziu 0,2% (33,5%).

Sudeste/Centro-Oeste – reduziu 0,3% (28,6%).

Nordeste – reduziu 0,2% (61,7%).

Norte – reduziu 0,5% (40,6%).
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MONITORAMENTO
COVID-19

A carga média do SIN, 57.882 MW, foi 17,97 % inferior à do mesmo dia da semana anterior e 14,46% 
inferior à do mesmo dia da semana do ano anterior em função do feriado de Nossa Senhora Aparecida.

 A carga média do SIN nos 30 dias anteriores, foi 5,42% superior ao mesmo período em 2019.

BRASÍLIA, 13 DE OUTUBRO DE 2020

BOLETIM DE 

ENERGIA ELÉTRICA
Operação do Sistema Interligado, geração e transmissão

A Energia Hidráulica Armazenada no SIN reduziu 0,3% em relação ao dia anterior, com os subsistemas
apresentando as variações:



O Serviço Geológico do Brasil opera 16 sistemas de Alerta Hidrológicos (SAH) em âmbito nacional.
Hoje, dia 13/10/2020, dos 16 sistemas em operação nenhum se encontra em risco de inundações.
Entretanto, na bacia do rio Paraguai (Pantanal) os níveis dos rios estão abaixo do normal para o
período e estão sendo enviados boletins semanais com previsões de níveis.

A região da bacia do rio Madeira também se encontra em um período de estiagem (período com
poucas chuvas) e estão sendo enviados semanalmente boletins com prognósticos de vazantes para os
níveis dos rios.

Geração e Distribuição

Houve intercâmbio internacional do Uruguai para o Brasil pelas conversoras de Rivera e Melo,
conforme programado durante o fim de semana.

 Não foram verificadas ocorrências significativas no SIN que prejudicassem o atendimento da carga.

Não foram verificadas ocorrências significativas no SIN, associadas a pandemia do Covid-19, que
prejudicassem o atendimento da carga, nem que impactassem o fornecimento de energia e a
prestação do serviço de distribuição.

Produção de petróleo e gás natural e suprimento de gás natural

Em setembro, reduções consistentes da produção de petróleo e de gás natural têm sido constatadas, como
demonstrado no gráfico. A estimativa é de que a redução foi da ordem de 5% na produção de petróleo e gás
natural, no mês de setembro em comparação com agosto de 2020.

Alerta de riscos geológicos e de cheias

MINERAÇÃO

PETRÓLEO E GÁS NATURAL



Dados de Mercado 
Os dados de comercialização encaminhados pelos produtores e distribuidores de combustíveis são
comparados com volumes comercializados no mesmo período do ano passado, e por representarem
apenas os dias iniciais do mês de outubro (até 04/10) representam uma amostragem bastante pequena,
e portanto, com um elevado nível de enviesamento, o que tende a ser corrigido com o desenrolar do
mês e o consequente aumento da amostra. Dessa forma, os dados de comercialização não serão
encaminhados na data de hoje.

Seguem, abaixo, os dados de comercialização consolidados até 29 de setembro de 2020, comparados
com o mesmo período do ano passado (Sem atualização em 09/10/2020):

Carga global de processamento de petróleo nas refinarias acompanhadas com expressiva queda na
última semana, saindo de 76,8% no dia 27/09/2020 para 69,2% no dia de ontem, em função de parada
total das unidades da RECAP e da REDUC. O gráfico a seguir apresenta o fator de utilização por
refinaria (FUT), no dia 04/10/2020, em relação à capacidade autorizada, em m³/dia (Sem atualização em
relação ao relato do dia 05/10/2020):

Não foram recebidas novas notificações relativas a problemas de abastecimento, decorrentes da pandemia de
Covid-19.

Abastecimento

Produção de Combustíveis

Fator de utilização do parque de refino - março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro e Outubro/2020

Fator de utilização global das refinarias do sistema Petrobras



672 empregados
3 confirmados e em quarentena
55 recuperados
2 óbitos

785 empregados
8 confirmados e em quarentena
1 hospitalizado
49 recuperados

10.872 empregados
31 confirmados e em quarentena
1 hospitalizado
1.062 recuperados
11 óbitos

46.416 empregados* 
104 confirmados e em quarentena
8 hospitalizados
2.127 recuperados
3 óbitos

NÚMERO DE SERVIDORES AFETADOS PELA COVID-19 

2.358 empregados
13 confirmados e em quarentena
1 hospitalizado
82 recuperados
4 óbitos

78 empregados
7 recuperados

520 empregados
8 confirmados e em quarentena
1 hospitalizado
33 recuperados
1 óbito503 empregados

2 confirmados e em quarentena
18 recuperados

1.165 empregados
17 confirmados e em quarentena
200recuperados

1.525 empregados
25 confirmados e em quarentena
22 recuperados

1.544 empregados
3 confirmados e em quarentena
37 recuperados
2 óbitos

795 empregados
7 recuperados

279 empregados
2 confirmados e em quarentena
6 recuperados



Total de casos confirmados - em quarentena: 230
Hospitalizados: 12
Total de casos recuperados: 3.738
Total de óbitos: 23

*Considerado apenas o pessoal efetivo da empresa


