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Gasolina e etanol voltam a registrar baixa nos preços no 

Centro-Oeste, revela Índice de Preços Ticket Log 

Último levantamento mostra que o preço médio dos combustíveis continua a baixar na 

região, apenas o diesel apresentou alta de 0,35% 

 

Os postos do Centro-Oeste mantêm o ritmo de baixa no preço dos combustíveis, 

revela o levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL) realizado em fevereiro. O 

litro do etanol apresentou redução de 3,17%, seguido da gasolina, com baixa de 

1,09%, mas o diesel, com o preço médio de R$ 3,709, apresentou leve alta, de 0,35%, 

no comparativo com o mês anterior. 

 

“A variação do diesel na região reflete o momento de aumento no preço para o 

combustível em todo o território nacional, que foi de 0,29%. Já o etanol destaca-se 

com a maior baixa no recorte local, de 3,17%, bem acima da média nacional, que ficou 

em 1,01%”, explica o Diretor-geral de Frota e Soluções de Mobilidade da Edenred 

Brasil, Jean-Urbain Hubau (Jurb). 

 

O levantamento também apresenta o desempenho dos valores por Estado. No Distrito 

Federal, o litro da gasolina ficou 0,53% mais barato, comercializado a R$ 4,159, o 

menor valor encontrado em todo o Centro-Oeste. Já o litro mais caro foi registrado nos 

postos do Mato Grosso, vendido em média a R$ 4,501. Ainda assim, o Estado 

apresenta a maior baixa para o tipo de combustível da região, com queda de 1,96%, 

no comparativo com janeiro.   

 

Na sequência, está o Mato Grosso do Sul, com redução de 1,41%, com o litro vendido 

a R$ 4,199. Os motoristas de Goiás pagaram em média R$ 4,440 pelo litro da 

gasolina, valor 0,93% maior que o do mês anterior. Ainda no Estado, foram registradas 

as menores médias para o diesel e o diesel S-10, com o litro comercializado a R$ 

3,540 e R$ 3,657, respectivamente.  

 

Já o etanol teve a maior baixa registrada no Mato Grosso, média de 4,13%, com o litro 

comercializado a R$ 2,779, seguido do Distrito Federal, com baixa de 3,03% para o 

combustível. O litro mais caro foi registrado nos postos do Mato Grosso do Sul, com o 

litro comercializado a R$ 3,439. 
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No cenário nacional, o preço dos combustíveis mantém o cenário de baixa registrado 

nos últimos meses. A gasolina, com o preço médio de R$ 4,330, e o etanol, a R$ 

3,417, apresentaram baixa de 1,16% e 1,01%, respectivamente. Na contramão da 

redução, o diesel e o diesel S-10 registraram aumento de 0,29% e 0,09%, 

respectivamente, nos postos de todo o País.  

 

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 acerto, por causa da quantidade de veículos administrados pela 

marca: 1 milhão ao todo, com 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. 

 

Confira as médias de preços por regiões:  

 

 

Confira os valores por Estado  
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REGIÃO DIESEL DIESEL S-10 ETANOL GASOLINA GNV

CENTRO-OESTE R$ 3,709 R$ 3,807 R$ 3,020 R$ 4,420

NORDESTE R$ 3,663 R$ 3,698 R$ 3,407 R$ 4,422 R$ 3,280

NORTE R$ 3,839 R$ 3,887 R$ 3,746 R$ 4,605

SUDESTE R$ 3,511 R$ 3,569 R$ 2,903 R$ 4,317 R$ 3,154

SUL R$ 3,390 R$ 3,466 R$ 3,306 R$ 4,251 R$ 3,131

*CENTRO-OESTE

UF DIESEL DIESEL S-10 ETANOL GASOLINA UF DIESEL DIESEL S-10 ETANOL GASOLINA

DF 3,739R$  3,760R$     3,299R$     4,181R$     DF 3,739R$  3,779R$     3,199R$  4,159R$     

GO 3,499R$  3,629R$     2,999R$     4,399R$     GO 3,540R$  3,657R$     2,961R$  4,440R$     

MS 3,586R$  3,659R$     3,431R$     4,259R$     MS 3,600R$  3,699R$     3,439R$  4,199R$     

MT 3,840R$  3,978R$     2,899R$     4,591R$     MT 3,880R$  3,990R$     2,779R$  4,501R$     
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