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Preço do etanol apresenta variação de até 39% nos postos da 

Região Sudeste, revela Ticket Log 

Em março, combustível ficou 8% mais caro para os motoristas da região, a maior 

variação registrada em todo o País 

 

Os postos da Região Sudeste registraram alta em todos os tipos de combustível em 

março, de acordo com o mais recente levantamento do Índice de Preços Ticket Log. A 

região também lidera com a maior alta do País para o etanol, que foi de 8%, com o 

litro vendido a R$ 3,137.  

  

Mesmo com o cenário de aumento, a região compreende o Estado que apresenta o 

menor valor médio para o etanol: São Paulo, com média de R$ 2,80. A variação para o 

combustível chega a 39%, quando o valor é comparado ao menor preço encontrado 

na região, R$ 3,899, no Rio de Janeiro. 

 

“Depois de meses de baixa, o preço dos combustíveis avançou em todo o Brasil, 

refletindo o impacto do aumento anunciado pela Petrobrás. O etanol registrou a maior 

variação, com média de 4,1%, mas, para os motoristas do Sudeste, pesou ainda mais 

no bolso. Lá, o litro passou de R$ 2,903 para R$ 3,137, em março”, destaca o Diretor-

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

(Jurb). 

 

O levantamento revela ainda que a gasolina, o diesel comum e o diesel S10 

registraram alta na casa dos 2%; já a variação do gás veicular natural (GNV) ficou 

abaixo de 1% em toda a região. No recorte por Estado, São Paulo concentra os 

menores valores para todos os tipos de combustível, com destaque para o etanol, 

comercializado a R$ 2,80, o menor preço médio de todo o território nacional. Já o Rio 

de Janeiro concentra as maiores médias do etanol e da gasolina, com o litro a R$ 

3,899 e R$ 4,890, respectivamente. 

 

Os motoristas de Minas Gerais pagaram pelo diesel S-10 e GNV mais caros da região, 

com o preço médio de R$ 3,630 e R$ 3,708, respectivamente. No Espírito Santo, o 
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destaque é para a alta de 5,3% do etanol, comercializado a R$ 3,79, ante os R$ 3,599 

de fevereiro. 

 

No contexto nacional, março foi o primeiro mês a registrar aumento nos preços para 

todos os tipos de combustível. A gasolina, com o litro vendido em média a R$ 4,443, e 

o etanol, a R$ 3,559, apresentaram alta de 2,6% e 4%, respectivamente. O preço 

médio do gás veicular natural (GNV) aumentou em 1,6%, comercializado a R$ 3,307. 

Com o diesel e o diesel S-10, não foi diferente: aumento de 1,9% e 2%, 

respectivamente, nos postos de todo o País. 

 

Na análise do primeiro trimestre, o preço médio da gasolina (R$ 4,385) ultrapassou o 

patamar de 2018, com alta de 2,2%. Já o litro do etanol apresentou variação abaixo de 

1%, com média de R$ 3,476, ante os R$ 3,45 dos primeiros meses do ano passado. 

 

Capitais – São Paulo e Rio de Janeiro 

O levantamento de março revela que a zona sul do Rio continua a concentrar os 

preços mais elevados. A gasolina, por exemplo, alcançou o preço médio de R$ 5,07, 

ante os R$ 4,801 da zona norte. Já a região central destaca-se com o melhor preço 

médio para o GNV, R$ 3,036, ante os R$ 3,266 dos postos da zona sul.  

 

Na capital paulista, os motoristas que abasteceram com gasolina nos postos da zona 

leste chegaram a pagar 4% mais barato pelo combustível, na comparação com as 

médias da zona oeste, onde o litro foi comercializado a R$ 4,245. A região também 

concentra o menor preço médio do etanol, vendido a R$ 2,807, ante os R$ 2,883 

identificados na média dos postos do Grande ABC. 

 

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, devido à 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. 

 



 
 

 
 

 

 

 ticketlog.com.br 

Veja o comparativo por região: 

 

 

Veja o comparativo por Estado: 

 

 

Veja o comparativo do Rio de Janeiro: 

 

  

REGIÃO DIESEL DIESEL S-10 ETANOL GASOLINA GNV

CENTRO-OESTE R$ 3,789 R$ 3,891 R$ 3,092 R$ 4,498

NORDESTE R$ 3,734 R$ 3,773 R$ 3,550 R$ 4,554 R$ 3,304

NORTE R$ 3,903 R$ 3,959 R$ 3,879 R$ 4,670

SUDESTE R$ 3,601 R$ 3,658 R$ 3,137 R$ 4,426 R$ 3,157

SUL R$ 3,473 R$ 3,547 R$ 3,564 R$ 4,410 R$ 3,172

*SUDESTE

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

ES 3,528R$  3,591R$     3,599R$     4,450R$     3,200R$     ES 3,590R$  3,690R$     3,790R$  4,509R$     3,200R$  

MG 3,539R$  3,619R$     3,000R$     4,649R$     3,396R$     MG 3,630R$  3,708R$     3,229R$  4,759R$     3,396R$  

RJ 3,562R$  3,604R$     3,636R$     4,749R$     3,099R$     RJ 3,609R$  3,699R$     3,899R$  4,890R$     3,189R$  

SP 3,340R$  3,449R$     2,638R$     4,000R$     2,999R$     SP 3,428R$  3,525R$     2,800R$  4,106R$     2,901R$  

fev/19 mar/19

Diesel Diesel S-10 Etanol Gasolina GNV **

Zona Oeste 3,735R$  3,743R$   3,978R$  4,850R$  3,105R$  0,820

Centro 3,753R$  3,769R$   4,050R$  4,900R$  3,036R$  0,827

Zona Norte 3,699R$  3,726R$   3,929R$  4,801R$  3,044R$  0,818

Zona Sul 3,921R$  3,916R$   4,227R$  5,070R$  3,266R$  0,834

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

RIO DE JANEIRO - RJ
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Veja o comparativo de São Paulo: 
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Diesel Diesel S-10 Etanol Gasolina GNV **

Zona Oeste 3,700R$  3,685R$   2,870R$  4,245R$  3,040R$  0,68

Zona Leste 3,526R$  3,556R$   2,807R$  4,066R$  2,840R$  0,69

Centro 3,727R$  3,708R$   2,878R$  4,190R$  2,838R$  0,69

Zona Norte 3,535R$  3,562R$   2,838R$  4,080R$  2,973R$  0,70

Zona Sul 3,659R$  3,659R$   2,849R$  4,188R$  2,949R$  0,68

ABC 3,609R$  3,621R$   2,883R$  4,119R$  3,039R$  0,70

** Na zona oeste, leste, centro e sul,vale mais a pena comprar ETANOL que gasolina

Na zona norte e no ABC, a gasolina e o etanol são equivalentes (na média dos postos)

SÃO PAULO - SP

mailto:edenred@rpmacomunicacao.com.br
http://www.rpmacomunicacao.com.br/

