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Boletim Mensal de Energia de Julho de 2021 – Principais Indicadores 

OIE ou Matriz Energética: toda a energia necessária para 

movimentar a economia de um país, em um período de tempo.

Taxas acumuladas no ano (%) 
sobre igual período do ano anterior 

Taxas anuais da OIE e OIEE (%)

Os derivados de petróleo, com alta de 
9,4% sobre 2020, ainda mantêm volume 

menor do que o verificado no mesmo 
período de 2019. O mesmo ocorre com o 

querosene de aviação, com a energia 
elétrica comercial e com o consumo de 
energia em veículos leves do ciclo Otto 

(mais afetados pelo COVID-19).
Na indústria, praticamente todos os 

setores vêm mostrando forte 
recuperação sobre 2020, e superando, 
inclusive, os montantes de energia de 

2019 (destaque para aço, alumínio, 
minério de ferro, pelotas, celulose e 

cimento). 

% de Renováveis

na OIE e OIEE 

.OIE – Oferta Interna de Energia: 
inclui o consumo final nos setores 

de consumo e as perdas na 
transformação e distribuição de 

energia. 
OIEE – Oferta Interna de Energia 

Elétrica: inclui consumo final e 
perdas na transmissão e distribuição 
(cerca de 17% da OIE, em energia).
Para a OIE e OIEE as taxas negativas 
de 2020 serão revertidas em 2021, 

e com potencial para superar os 
montantes de energia de 2019. As 
fontes fósseis, muito afetadas em 

2020, vão superar as renováveis em 
2021. 

Taxas acumuladas no ano (%) 
sobre igual período do ano anterior 

Carga do Sistema 

Interligado Nacional:         

% acumulado no ano até 

23 de setembro

Fonte: ONS - Boletim diário da Operação 

Forte recuperação do consumo de 
eletricidade em 2021, crescendo 5,9% até 23 
de setembro, sobre igual período de 2020.  

Consumo 

de gasolina,

etanol e gás 

natural

Consumo 

de gasolina,

etanol e gás 

natural

Previsão



Previsões para a OIE e OIEE de 2021 – previsões com base no Boletim Mensal de Energia de Julho de 2021 

OIE ou Matriz Energética: toda a energia necessária para 

movimentar a economia de um país, em um período de tempo.

Oferta Interna de Energia – OIE (%) 

Oferta Interna de Energia Elétrica – OIEE (%)

OIE: inclui o consumo final nos setores 
de consumo e as perdas na 

transformação e distribuição de energia. 
Está prevista uma alta de 4,6% para a OIE 

de 2021, com base nas informações 
disponíveis até a edição do Boletim 

Mensal de Energia de julho.
As fontes fósseis aumentam a proporção 
na OIE de 2021, por duas razões: foram 

as mais afetadas em 2020 pelo COVID-19 
e estão tendo forte expansão na geração 

elétrica em razão do baixo regime de 
chuvas que afeta a geração hidráulica.
O fraco desempenho da bioenergia é 

reflexo de recuos na produção de grãos e 
no setor sucroalcooleiro.

. OIEE: inclui consumo final nos 
setores econômicos e perdas na 
transmissão e distribuição (cerca 

de 17% da OIE, em energia)
Está prevista uma alta de 5,2% 

para a OIEE de 2021.
As fontes fósseis aumentam a 

proporção na OIEE de 2021, em  
razão do baixo regime de chuvas 
que afeta a geração hidráulica.
As altas expansões de eólica e 

solar não superam os recuos da 
hidráulica e da bioenergia, o que 
reduz a proporção das renováveis 

como um todo.

OIE - Taxas de crescimento em 2021 (%)

OIEE - Taxas de crescimento em 2021 (%)

OIE 2020 (%)                    OIE  2021 (%)
  

PETRÓ-
LEO  33,1

GÁS 
NATU-

RAL 11,8

CARVÃO 
MINE-

RAL 4,9

URÂNIO 
1,3

HIDRÁU-
LICA 12,6

LENHA E 
C.VEGE-
TAL 8,9

PRODU-
TOS DA 
CANA 
19,1

OUTRAS 
8,3

PETRÓ-
LEO  34,0

GÁS 
NATU-

RAL 13,7

CARVÃO 
MINE-
RAL 5,6

URÂNIO 
1,3

HIDRÁU-
LICA 11,0

LENHA E 
C.VEGE-
TAL 8,7

PRODU-
TOS DA 
CANA 
16,7

OUTRAS 
9,0

287,6 milhões tep 
48,4% renováveis

300,7 milhões tep 
44,8% renováveis


