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Gasolina é 8% mais barata na Região Sul, quando comparada 

ao preço da Região Norte, revela o Índice da Ticket Log  

Combustíveis apresentaram redução nas bombas em fevereiro; apenas o diesel 

registrou leve alta, de 0,32% 

 

O ritmo de baixa nos preços dos combustíveis permanece nos postos da Região Sul, 

revela o levantamento de fevereiro do Índice de Preços da Ticket Log (IPTL). A 

gasolina apresentou baixa de 1,51% no comparativo com o mês anterior e foi 

comercializada a R$ 4,251. É o menor preço médio do País, 8% mais barato, quando 

comparado com a média da Região Norte (R$ 4,605). 

 

A redução também foi acompanhada pelo etanol e pelo GNV, com baixa de 1,87% e 

0,63%, respectivamente, diferentemente do diesel, que registrou alta de 0,32%. “O 

aumento do diesel na região, reflete alta na média percebida para o combustível em 

todo o País, que foi de 0,29%. Ainda assim, os motoristas do Sul pagaram pelo litro 

mais barato, que foi de R$ 3,210”, comenta o diretor-geral de Frotas 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$ 3,999. A variação para o combustível na região chega a 7%, 

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

Grande do Sul, que foi de R$ 4,299. 

 

Os motoristas gaúchos ainda pagaram pelos maiores preços do etanol (R$ 3,999), do 

diesel (R$ 3,359) e do GNV (R$ 3,448). No Paraná, foi registrado o menor valor para o 

etanol, comercializado a R$ 2,89, que se manteve estável no comparativo com janeiro.  

 

No contexto 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. O preço médio do gás 

veicular natural (GNV) aumentou em 2,12%, comercializado a R$ 3,184. 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. 
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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$ 4,154, ante os R$ 4,257 dos postos do 

Centro. Já o etanol foi mais vantajoso na zona sul, com a média de R$ 3,835, ante os 

R$ 3,911 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$ 3,709 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 

 

Veja o comparativo por Estado: 

 

 

*SUL

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

PR 3,160R$  3,279R$     2,899R$     4,141R$     2,899R$     PR 3,210R$  3,300R$     2,890R$  4,090R$     2,879R$  

RS 3,329R$  3,430R$     3,999R$     4,399R$     3,449R$     RS 3,359R$  3,449R$     3,999R$  4,299R$     3,448R$  

SC 3,323R$  3,399R$     3,499R$     4,000R$     2,899R$     SC 3,355R$  3,429R$     3,498R$  3,999R$     2,882R$  

jan/19 fev/19
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Veja o comparativo de Porto Alegre: 
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Diesel Diesel S-10 Etanol Gasolina GNV **

Zona Leste 3,525R$  3,528R$   3,900R$  4,224R$  3,439R$  0,92

Centro 3,517R$  3,539R$   3,911R$  4,257R$  3,484R$  0,92

Zona Norte 3,411R$  3,461R$   3,891R$  4,154R$  3,413R$  0,94

Zona Sul 3,452R$  3,540R$   3,835R$  4,193R$  3,500R$  0,91

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

PORTO ALEGRE - RS
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