
Preço dos Combustíveis em Feira de Santana apresenta mais uma alta 
em julho 

 

O Programa Conhecendo a Economia Feirense passou a divulgar informações sobre o 
preço dos combustíveis em Feira de Santana. Os dados são levantados e disponibilizados 
mensalmente pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) 
e os cálculos e análises são feitos pela equipe de professores e estudantes do curso de 
Ciências Econômicas (DCIS/UEFS). No último mês julho o índice sofreu um aumento de 
3,31% em relação a junho, influenciado diretamente pelo aumento do preço do diesel e 
do etanol, que variaram 9,5% e 4,2%, respectivamente. O preço da gasolina também 
apresentou uma inflação mensal considerável, de 3,61%. O único combustível que 
apresentou variação negativa no seu preço foi o GNV (-0,18%).  

Os preços médios de cada combustível no mês de julho foram R$ 4,30 por litro para a 
gasolina, R$ 3,24 por litro para o diesel, R$ 3,30 por litro para o etanol, R$ 62,7 por 
botijão de 13 Kg de GLP e R$ 2,83 por m3 de GNV.  

Já a análise do acumulado dos últimos 12 meses revela que, em julho, o índice sofreu 
uma leve deflação de -0,09%. Esta deflação tem sido puxada pela diminuição nos preços 
do diesel (-5,52%) e do GNV (-4,29%) nos últimos 12 meses. O índice de preços dos 
combustíveis apresentou em julho a quarta deflação consecutiva quando a base de 
comparação é o mesmo período do ano anterior, mas espera-se que esta sequência de 
deflações seja interrompida a partir de agosto. 
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