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PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS CAEM NOVAMENTE EM AGOSTO   
 

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 queda de 6,86% em relação ao 

último mês de julho. Esta variação do índice foi impactada pelo preço da gasolina, 

etanol, diesel e do GNV que caíram 12,58%, 14,07%, 7,10% e 3,97%, respectivamente. 

Entretanto o preço do GLP caminhou na direção contrária, e apresentou um aumento 

de 2,25%. A relação entre os preços médios do etanol e da gasolina permanece elevada 

(0,80), o que faz com que o etanol continue pouco atrativo para o consumidor feirense 

que possuem veículos flex. Os preços médios de cada combustível coletados no mês 

de agosto foram os seguintes: gasolina (R$ 5,58/l), diesel (R$ 6,72/l), etanol (R$ 4,49/l), 

GNV (R$ 4,40/m³) e botijão de 13 Kg de GLP (R$ 105,66). Desde julho o preço do diesel 

é maior que o preço da gasolina em Feira de Santana.  

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

Feira de Santana, agosto/2022. Base de comparação: julho/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 16,15%, como pode ser visto na Figura 2, e esta 

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

(10,07% nos últimos 12 meses até julho) ou do preço da Cesta Básica em Feira de 

Santana, que acumulou 18,31% de alta nos últimos 12 meses encerrados em agosto. 

O destaque nesta leitura de 12 meses continua sendo o preço do diesel, que sofreu um 

aumento de 47,56%.    

 
Figura 2 – Variação acumulada do índice de preços dos combustíveis em 12 meses 

e seus componentes em Feira de Santana. Base de comparação: agosto/2021 

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

          

 

As nossas estimativas sugerem que o índice de preços dos combustíveis em Feira de Santana 

segue a mesma direção dos preços dos combustíveis a nível nacional e, além disso, a sua 

variação é muito influenciada pela conjuntura econômica internacional. Aumentos sucessivos 

nos preços dos combustíveis, como temos verificado sistematicamente 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. Em 

resumo, o cidadão feirense tem gastado uma fração maior do salário mínimo para comprar 

alimentos e combustíveis, mesmo com esta queda de preços no memes de julho e agosto, e 

este fato tem piorado bastante a sensação de bem-estar da maioria das famílias.  
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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. 

 

A recente diminuição da alíquota de ICMS que incide sobre os combustíveis, que tem prazo 

de validade, interrompeu a tendência de alta dos preços que vinha sido observada. Ainda 

assim, apesar do alívio nos últimos dois meses, é importante mencionar que os preços neste 

momento estão mais altos que àqueles verificados no final de fevereiro deste ano. Como não 

haverá nova rodada de redução da alíquota de ICMS a partir de setembro, o espaço 

remanescente para novas reduções de preço no curto prazo é limitado. De acordo com a 

nossa leitura, uma queda sustentada dos preços que se estenda até 2023 não é algo 

garantido, a menos que haja uma manutenção da alíquota de ICMS mais baixa no próximo 

ano ou uma mudança significativa na política de preços da Petrobrás. Uma conjuntura 

internacional (preço do Petróleo) e nacional (taxa de câmbio) menos adversa também tem o 

potencial de contribuir para uma queda do preço dos combustíveis em um horizonte mais 

longo. Acreditamos que se o preço do barril do Petróleo retornar para o patamar de 100 

Dólares e a taxa de câmbio permanecer acima de 5 Reais por Dólar, os preços dos 

combustíveis dificilmente retornarão para os níveis verificados antes da pandemia.  
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