
 
 

Preço dos combustíveis sobem pelo segundo mês consecutivo 

na Região Sul, revela levantamento da Ticket Log 
 

Com nova alta em outubro, o Rio Grande do Sul liderou o ranking do litro do 

etanol mais caro de todo o território nacional 

 

Os postos da Região Sul voltaram a registrar nova alta para todos os tipos de               

combustível, revela o levantamento de outubro do Índice de Preços Ticket Log            

(IPTL). Com um avanço de 2,5%, a região apresentou a maior alta para o              

diesel de todo o País. No Rio Grande do Sul também foi registrado o valor               

médio mais caro para o etanol, vendido a R$ 4,108. 

 

“O último IPTL revela que os postos da região apresentaram pelo segundo mês             

consecutivo alta acima de 1% para todos os tipos de combustível. No caso do              

diesel e do etanol as variações ficaram acima da média nacional, que foram de              

2,4% e 0,6% respectivamente. Outro dado que continua a chamar atenção nos            

postos do Sul está na variação de preços entre os Estados. Para o etanol, a               

diferença chega a 38%, quando se compara a média do litro vendido no             

Paraná, de R$ 2,972, com a do Rio Grande do Sul, de R$ 4,108”, destaca o                

Diretor-Geral de Frota e Soluções de Mobilidade da Edenred Brasil,          

Jean-Urbain Hubau (Jurb).  

  

No recorte regional, os postos gaúchos continuam a liderar o ranking dos            

maiores preços para todos os tipos de combustível. Já Santa Catarina           

apresentou o menor valor médio da gasolina, com o litro vendido a R$ 4,121,              

que também é a menor média nacional para o combustível. No Paraná, os             

destaques são para os valores mais baixos do etanol, diesel comum e diesel             

S-10, comercializados a R$ 2,972, R$ 3,542 e R$ 3,606, respectivamente. 

 
 

 
 
 



 
 
 

Já no contexto nacional, os combustíveis registraram alta pelo segundo mês           

consecutivo nos postos de todo o Brasil. O GNV, o etanol e a gasolina              

apresentaram as menores variações, de 0,3%, 0,6% e 1%, respectivamente,          

enquanto o valor do litro do diesel S-10 avançou 2,2%, e, do diesel comum,              

2,4%. Com o novo aumento, o preço do diesel alcançou o maior valor médio do               

ano, vendido a R$ 3,913, média que alcança o preço identificado nas bombas             

em maio de 2018, durante o pico da crise de abastecimento que afetou o País.  

 

Em Porto Alegre 

 

Na capital gaúcha, abastecer com gasolina na zona norte sai mais barato para             

os motoristas. A diferença chega a 1%, com o litro vendido a R$ 4,373, ante os                

R$ 4,415 dos postos do Centro. Já na zona sul, o etanol apresentou o menor               

valor, com média de R$ 3,994, ante os R$ 4,071 da região central. 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 70% 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 mais de 25 anos de experiência e              

se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções modernas e          

inovadoras, a fim de simplificar os processos diários. 

 

 
 

 
 
 



 
 
 

 

 

Comparativo por região: 

 

Comparativo por Estado: 

 

 

Comparativo de Porto Alegre: 
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