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Preços dos combustíveis baixaram nos postos na Região Sul, 

revela o Índice da Ticket Log  

 

Gasolina, etanol e diesel ficaram mais baratos na região, que concentra os 

menores valores médios do País; apenas o GNV registrou alta de 1,51% 

 

O ano começou com baixa nos preços dos combustíveis nos postos da Região 

Sul, revela o levantamento de janeiro do Índice de Preços da Ticket Log (IPTL). 

A gasolina apresentou baixa de 2,66%, no comparativo com o mês anterior e 

foi comercializada a R$ 4,316. É o menor preço médio do País, 8% mais 

barato, quando comparado com a média da Região Norte (R$ 4,670). 

 

A redução também foi acompanhada pelo etanol e pelo diesel, com baixa de 

0,14% e 0,17%, respectivamente, diferentemente do gás veicular natural 

(GNV), que registrou alta de 1,51%. “Em Santa Catarina, foi encontrado o 

maior aumento para o combustível. A média de R$ 2,80, praticada em 

dezembro, foi para R$ 2,899, uma variação de 3,54%”, destaca o Diretor-Geral 

de Frota e Soluções de Mobilidade da Edenred Brasil, Jean-Urbain Hubau 

(Jurb). 

 

No recorte regional, Santa Catarina lidera o ranking da gasolina mais barata da 

região, com o litro vendido a R$ 4,00, baixa de 2,41%, no comparativo com 

dezembro. A variação para o combustível na região chega a 10%, quando o 

litro é comparado ao preço médio mais caro encontrado nos postos do Rio 

Grande do Sul, que foi de R$ 4,399. 

 

Os motoristas gaúchos ainda pagaram pelos maiores preços do etanol (R$ 

3,999), do diesel (R$ 3,329) e do GNV (R$ 3,449). No Paraná, foi registrado o 

menor valor para o etanol, comercializado a R$ 2,899, redução de 1,36%, no 

comparativo com dezembro. O Paraná destaca-se pelo aumento do diesel-10, 
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que passou da média de R$ 3,199 para R$ 3,279, alta de 2,5%, a maior 

registrada para o combustível em todo o País.  

 

Em Porto Alegre 

Na capital gaúcha, a zona norte apresenta os menores preços para a gasolina. 

A diferença chega a 2%, com o litro vendido a R$ 4,326, ante os R$ 4,409 dos 

postos da região central. Já o etanol foi mais vantajoso na zona sul, com a 

média de R$ 3,924, ante os R$ 3,992 do Centro. O IPTL também revela que as 

análises das principais regiões da cidade mostram que, pelas médias 

contabilizadas, a gasolina manteve a margem de vantagem acima dos 7% do 

preço médio do etanol, uma opção mais econômica para os motoristas. 

 

O IPTL é um índice mensal de preços de combustíveis levantados com base 

nos abastecimentos realizados nos 18 mil postos credenciados da Ticket Log, 

que traz grande índice de confiabilidade, por causa da quantidade de veículos 

administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito 

transações por segundo. A Ticket Log, marca de gestão de frotas e soluções 

de mobilidade da Edenred Brasil, conta com 25 anos de experiência e se 

adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções modernas e 

inovadoras, a fim de simplificar os processos diários. 

 

Veja o comparativo por região: 

 

 

 

 

 

REGIÃO DIESEL DIESEL S-10 ETANOL GASOLINA GNV

CENTRO-OESTE R$ 3,696 R$ 3,801 R$ 3,119 R$ 4,469

NORDESTE R$ 3,665 R$ 3,707 R$ 3,416 R$ 4,474 R$ 3,217

NORTE R$ 3,843 R$ 3,903 R$ 3,808 R$ 4,670

SUDESTE R$ 3,486 R$ 3,550 R$ 2,945 R$ 4,366 R$ 2,985

SUL R$ 3,379 R$ 3,453 R$ 3,369 R$ 4,316 R$ 3,151



 
 

 
 

 

 

 ticketlog.com.br 

Veja o comparativo por Estado: 

 

 

Veja o comparativo de Porto Alegre: 
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UF DIESEL DIESEL S-10 ETANOL GASOLINA GNV UF DIESEL DIESEL S-10 ETANOL GASOLINA GNV

PR 3,099R$  3,199R$     2,939R$     4,240R$     2,899R$     PR 3,160R$  3,279R$     2,899R$  4,141R$     2,899R$     

RS 3,367R$  3,469R$     4,000R$     4,588R$     3,449R$     RS 3,329R$  3,430R$     3,999R$  4,399R$     3,449R$     

SC 3,299R$  3,390R$     3,499R$     4,099R$     2,800R$     SC 3,323R$  3,399R$     3,499R$  4,000R$     2,899R$     

dez/18 jan/19

Diesel Diesel S-10 Etanol Gasolina GNV **

Zona Leste 3,494R$  3,614R$   3,971R$  4,360R$  3,499R$  0,91

Centro 3,556R$  3,583R$   3,992R$  4,409R$  3,484R$  0,91

Zona Norte 3,393R$  3,487R$   3,983R$  4,326R$  3,424R$  0,92

Zona Sul 3,492R$  3,574R$   3,924R$  4,340R$  3,499R$  0,90

** Em todos os casos, vale mais a pena comprar gasolina que etanol
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