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ÍNDICE DE PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS EM FEIRA DE SANTANA 

SEGUE EM ALTA  

 
O Programa Conhecendo a Economia Feirense tem como objetivo levantar, 

sistematizar e divulgar informações socioeconômicas sobre a economia local, entre as 

quais, o índice de preços envolvendo os principais combustíveis consumidos no 

município. Para o cálculo do índice de preços dos combustíveis em Feira de Santana 

são considerados os preços médios agrupados da gasolina comum, do etanol, do GLP 

(gás de botijão), do óleo diesel e do GNV (gás automotivo). Os dados utilizados são 

levantados e disponibilizados mensalmente pela Agência Nacional de Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis (ANP). No mês de abril o índice de preços dos combustíveis 

em Feira de Santana apresentou um aumento de 2,30% em relação ao mês de março 

de 2022. Esta variação do índice foi impactada pelo preço do etanol, do diesel e GLP 

que aumentaram 5,71%, 4,86% e 4,24%, respectivamente. Por outro lado, os preços da 

gasolina e GNV apresentaram uma queda de 3,73% e 0,05%. Dado o aumento do preço 

do etanol e a queda do preço da gasolina, a relação entre os preços médios do etanol 

e da gasolina subiu e permanece em nível elevado (0,81), o que faz com que o etanol 

permaneça pouco atrativo para o consumidor feirense que possuem veículos flex. Os 

preços médios de cada combustível coletados no mês de março foram os seguintes: 

gasolina (R$ 6,89/l), diesel (R$ 6,63/l), etanol (R$ 5,59/l), GNV (R$ 4,061/m³) e botijão 

de 13 Kg de GLP (R$ 97,69).  

 
Figura 1 – Variação do índice de preços dos combustíveis e seus componentes em 

Feira de Santana, abril/2022. Base de comparação: março/ 2022 
 

 
                Fonte: ANP. Elaboração: Programa Conhecendo a Economia Feirense. 
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Ao comparar com o mesmo período de 2021, por outro lado, a variação no índice de 

preços combustíveis foi de expressivos 37,71%, como pode ser visto na Figura 2, e esta 

é uma variação muito acima da inflação ao consumidor observada durante o período, 

que tem sido um pouco acima de 12%, ou da Cesta Básica em Feira de Santana, que 

acumulou 28,23% de alta nos últimos 12 meses encerrados em abril. O destaque no 

acumulado em 12 meses foi o diesel, que apresentou variação de quase 64% no acumulado e 

seu preço tem se aproximado do preço da gasolina.  

 

Figura 2 – Variação acumulada do índice de preços dos combustíveis em 12 meses 
e seus componentes em  Feira de Santana. Base de comparação: abril/2021 

 
                            Fonte: ANP. Elaboração: Programa Conhecendo a Economia Feirense. 

          

 

Como temos ressaltado, o índice de preços dos combustíveis em Feira de Santana segue a 

mesma direção do preços dos combustíveis a nível nacional e, além disso, também é muito 

influenciado pela conjuntura econômica internacional. Aumentos sucessivos nos preços dos 

combustíveis, como temos verificado desde o segundo semestre de 2020, tende a prejudicar 

a vida do cidadão feirense através dos seguintes canais: i) aumento no custo dos transportes 

utilizados diariamente pelas famílias; ii) aumento no custo das mercadorias que são 

majoritariamente transportados por meio de veículos automotores, inclusive motocicletas; iii) 

aumento de custo para os trabalhadores por conta própria que transportam passageiros 

diariamente através de automóveis e motocicletas e iv) aumento do custo da alimentação 

dentro e fora de casa via aumento do preço do gás de botijão. O lado positivo do aumento dos 

preços dos combustíveis pode ser visto na arrecadação de impostos que incide sobre a 

circulação de mercadorias, que tem subido muito acima da inflação nos últimos meses, 

engordando os cofres públicos.  
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      Figura 3 – Índice de preços dos combustíveis em Feira de Santana 
                                             Índice (jan/2013=100) 

     
    Fonte: ANP. Elaboração: Programa Conhecendo a Economia Feirense. 

 

Em nossa interpretação, é improvável que haja uma queda sustentada nos preços dos 

combustíveis em Feira de Santana neste segundo trimestre de 2022, mesmo com a 

possibilidade de haver interferências políticas na Petrobrás visando uma diminuição forçada 

do preço dos combustíveis em todo país. Na verdade, os preços dos combustíveis estão sob 

pressão porque o preço do Petróleo no mercado internacional tem subido fortemente desde 

o último mês de dezembro, especialmente porque a oferta da commodity não tem 

acompanhado o consumo global. Além disso, a continuidade da guerra entre Rússia e Ucrânia 

sugere que o preço do Petróleo deve manter-se acima de 100 dólares por barril neste mês de 

maio. Neste contexto, o preço do Petróleo em Reais tem altas chances de permenecer em 

nível elevado, inclusive porque o dólar norte-americano aumentou de preço no mês de abril. 

O repasse dos preços internacionais para os preços na economia local depende 

fundamentalmente da decisão da Petrobrás em se desviar da sua política de precificação por 

paridade de importação. O cenário mais benígno para o preço dos combustíveis é de baixa 

probabilidade e ele contempla uma apreciação sustentada do Real nos próximos meses e, ao 

memso tempo, uma queda consistente do preço do Petróleo para níveis abaixo de 100 dólares 

por barril. Na ocorrência deste cenário, que depende da rápida resolução dos conflitos 

geopolíticos, a inflação ao consumidor sofreria menos pressão ao longo dos próximos meses. 
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