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ÍNDICE DE PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS EM FEIRA DE SANTANA 
APRESENTA LEVE QUEDA, MAS SEGUE EM PATAMAR ELEVADO    

 
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 agosto o índice de preços dos 

combustíveis em Feira de Santana apresentou uma leve queda de 0,61% em relação 

ao mês de julho. Esta variação negativa do índice foi influenciada diretamente pelo 

preço do GNV, que caiu 5,28%, e pelos preços da gasolina e etanol, que registraram 

uma queda de 1,01% e 0,49, respectivamente. Os preço do GLP e diesel, por outro 

lado, aumentaram 4,36% (GLP) e 0,02% (diesel), como pode ser visto na Figura 1. Os 

preços médios de cada combustível no mês   de agosto foram R$ 5,86/l para a gasolina, 

R$ 4,56/l para o diesel, R$ 4,90/l para o etanol, R$ 3,69/m³ para o GNV e R$ 83,36 por 

botijão de 13 Kg de GLP. 

 

Figura 1 – Variação do índice de preços dos combustíveis e seus componentes em 
Feira de Santana, agosto/2021 

Base de comparação: julho/2021 
 

 

Fonte: ANP. Elaboração: Programa Conhecendo a Economia Feirense. 
*GLP: gás de botijão **GNV: gás automotivo 
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No acumulado dos últimos 12 meses encerrados em agosto, por sua vez, o índice de 

preços dos combustíveis aumentou 39,41% (Figura 2), o que é uma variação muito 

acima da inflação ao consumidor observada durante o período. Nesta base de 

comparação houve  aumentos expressivos nos preços do etanol (59,84%), do diesel 

(38,67%), da gasolina (36,75%), do GLP (34,15%) e do GNV (29,94%). Este movimento 

altista no preço dos combustíveis, acentuado nos últimos meses, está sendo observado 

em todo o país, ao tempo em que vem trazendo preocupações para os consumidores, 

os profissionais do setor de transporte e para as autoridades políticas. 

  

Figura 2 – Variação do índice de preços dos combustíveis e seus componentes em 
Feira de Santana 

Base de comparação: mesmo mês do ano anterior (agosto/2020) 
 

 
 

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

*GLP: gás de botijão **GNV: gás automotivo 

 
 

Mesmo com a queda verificada em agosto nota-se que o índice de preços dos combustíveis 

em Feira de Santana ainda está em um nível bastante elevado, como pode ser verificado na 

série histórica disponível na Figura 3. De fato, a elevação dos preços dos combustíveis no 

período recente tem pressionado a inflação de preços ao consumidor feirense, uma vez que 

cerca de 19% da cesta de bens e serviços tipicamente consumida pelo cidadão baiano é 

composta pelo grupo transportes. A elevação de preços dos combustíveis na economia local 

nos últimos meses ocorre ao mesmo tempo em que a moeda brasileira permanece 

desvalorizada em relação ao Dólar norte-americano, embora tenha havido alguma 

acomodação desde proceso de desvalorização do Real no mês de agosto.  
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A leve valorização do Real de 0,73% no mês de agosto ajudou a interromper uma sequência 

de três altas mensais consecutivas nos preços dos combustíveis em Feira de Santana. Além 

disso, o preço do Petróleo no mercado internacional, outra variável que está diretamente 

associada com os preços dos combustíveis na economia local, interrompeu uma sequência 

de quatro altas mensais seguidas e caiu 4,38% em agosto. A queda no preço do barril do 

Petróleo Brent, que tem sido negociado a pouco mais de 71 Dólares, é o principal fator que 

ajuda a diminuir as pressões altistas sobre os preços dos combustíveis na economia local. 

   

Figura 3 – Índice de preços dos combustíveis em Feira de Santana  
Índice (jan/2013=100) 

 

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

 

A manutenção da tendência de alta nos preços dos combustíveis depende fundamentalmente 

da decisão dos países exportadores de Petróleo e seus aliados, se irão ou não aumentar 

subatancialmente a produção da commodity ao longo dos próximos meses, bem como da 

robustez do crescimento da economia global em meio às ameaças da variante Delta da Covid-

19. Maior produção deliberada de Petróleo, dada a demanda, pressiona os seus preços para 

baixo. Crescimento econômico mundial mais lento que o esperado, por sua vez, sinaliza que 

haverá uma demanda menos intensa por Petróleo no horizonte relevante, o que também 

pressiona para baixo os preços do Petróleo e dos seus derivados. Por fim, caso o preço do 

Dólar volte a flutuar ao redor de R$ 5,50, o que pode ocorrer em um cenário de 

aprofundamento dos conflitos políticos-institucionais domésticos, dificilmente teremos preços 

dos combustíveis significativamente mais baratos do que os verificados neste momento.   

90

110

130

150

170

190

210

230

ja
n
/1
3

se
t/
1
4

m
ai
/1
6

ja
n
/1
8

se
t/
1
9

ju
l/
2
1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECENDO A ECONOMIA FEIRENSE: CUSTO DA 

CESTA BÁSICA E INDICADORES SOCIOECONÔMICOS 

Instituição de Ensino 

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) 

Pró-Reitoria 

Pró-Reitoria de Extensão 

Departamento 

Departamento de Ciências Sociais Aplicadas 

Curso 

Ciências Econômicas 

Programa de Extensão 

Conhecendo a Economia Feirense: Custo da Cesta Básica 
e Indicadores Socioeconômicos 

Coordenadora 

Márcia da Silva Pedreira 

Docentes 
Adelaide Motta de Lima Antonio 

Rosevaldo Ferreira da Silva 
Cleiton Silva de Jesus 

Leandro Batista Duarte Paulo 
Nazareno Alves Almeida 

Discentes 

Alice Silva de Alencar 

Allice Miranda de Oliveira   
Hellen Rebekah Damasceno Miranda Alves 

Joice Ciqueira Santos 
Layra Santos Lima 

Luângela Freitas Dantas 
Luciano Bruno Bezerra Venâncio 

Silmara Santos Silva 
Sandra Bastos Silva 


