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 Pesquisa de preço de combustível dezembro de 2021

PESQUISA DE COMBUSTÍVEL DO PROCON NATAL CONSTATA REDUÇÃO NOS PREÇOS. 

Aos 06 dias de dezembro de 2021, o Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor do Natal –
PROCON NATAL realizou pesquisa de preço dos combustíveis, em 83 postos da cidade do Natal, nas quatro
regiões  da  cidade.  A pesquisa  esse  mês  constatou  redução  nos  preços  dos  combustíveis  em relação  ao  mês
anterior, nesse mês a pesquisa identificou que em 94% dos postos pesquisados tiveram redução no preço da
gasolina comum, e em apenas 1,2% foi encontrado com o mesmo preço, os 4,8% restante não vendem gasolina
comum ou não foi encontrado o combustível no dia da pesquisa.

Os combustíveis no Brasil sofrem alterações tanto pra alta como pra baixa devido notícias relacionadas a
economia, tanto no país como fora dele, desde do último mês, o preço do barril de petróleo caiu de US$ 80,00
para US$ 70,00, sendo seus derivados, tendo influência direta, acompanhado de variação cambial e da moeda
americana. Articulação politica no congresso para aprovação de projetos lei na tentativa de controle dos preços da
Petrobras, mas o momento atual politico e da economia no pais, vemos o reflexo desses resultados nas pesquisas
realizadas por este órgão.

ANÁLISE DOS DADOS

O Núcleo de pesquisa do  PROCON NATAL, analisando a pesquisa detectou,  todos os combustíveis
pesquisados com redução negativa, em destaque a gasolina comum que em 94% dos postos estava com preços
menores em relação ao mês anterior, ou seja, um preço médio de R$ 6,792, e no mês anterior o preço médio era de
R$ 7,265, e isso representa uma variação de -6,51%. O etanol seguiu o mesmo caminho onde 73% dos postos
pesquisados tiveram redução no preço uma vez que o preço médio no mês de novembro era R$ 5,764 e no mês
atual a pesquisa encontrou um preço médio do etanol de R$ 5,645, e isso representa uma variação de -2,05%. 

A pesquisa encontrou gasolina comum sendo vendida ao menor preço de R$ 6,290, em dois postos, dos 83
(oitenta e três) pesquisados, na região norte no bairro de Igapó, posto São Domingos e posto Dislub, localizados
na avenida Tomaz Landim. Já o etanol mais barato foi encontrado no posto Madre Tereza no bairro de Cadelaria,
ao preço de R$ 5,180.

A pesquisa encontrou variação negativa em todos os combustíveis pesquisados de um mês para o outro
sendo: -2,05%; -6,51%; -5,78%; -2,13%; -0,64% e -0,01%, Etanol, Gasolina comum, Gasolina aditivada, Diesel
comum, Diesel S-10 e Gás veicular respectivamente. O Núcleo de pesquisa analisou também a variação entre o
maior e menor preços pesquisados e o Diesel comum e o Diesel S-10 tiveram a maior variação com 14,64% e
19,31% respectivamente, a gasolina comum e a aditivada com 13,67% e 13,48%, já o etanol a variação do maior e
menor preço foi de 13,88%. O gás veicular mantevesse estável,  varaindo apenas centesimos de centavos ficando
com uma variação de 0,40% . 

Os  dados  mostra  que  em todas  as  regiões  foram encontrados  redução  no  preço  em quase  todos  os
combustíveis  pesquisados,  na região  sul  com 28 postos,  em 100% estavam com preços  da  gasolina  comum
reduzidos, já o etanol a pesquisa encontrou os preços reduzidos em 67,8% dos postos. Um dado da pesquisa que
chamou a atenção foi o diesel S-10 na região sul, onde 60,71% dos preços estavam inalterados em relação ao mês
de novembro. A região leste com 24 postos, foi a segunda com o melhor percentual de redução de preços, 95%
parra a gasolina comum e 70% para o etanol. Na região oeste com o menor número de postos pesquisados 14 ao
todo, a redução nos preços foi encontrada em 85% dos postos pesquisados tanto para a gasolina comum quanto
para o etanol. A região norte dos 17 postos pesquisados 82,3% estavam com preços reduzidos na gasolina e 70,5%
para o etanol.

GASOLINA COMUM 

A média da gasolina encontrada no mês de dezembro foi de R$ 6,792 e no mês de novembro foi de R$
7,265 e isso representa um redução de R$ 0,473 centavos de reais por litro de gasolina e isso equivale a uma
variação de -6,51%. A gasolina comum tive sua maior média na região sul R$ 6,914, e o menor preço média da
gasolina foi encontrado na região oeste com R$ 6,660.

GÁS VEICULAR

Gás Veicular, vem se mantendo com os preços estaveis já a alguns meses, a pesquisa desse mês encontrou
uma variação de -0,01%, onde o preço médio encontrado pela pesquisa foi de R$ 4,789 e no mês de novembro o
preço médio do gás veicular na capital era de R$ 4,790, ou seja, uma redução em reais de R$ 0,001 centavos de
reais por m3..

Rua Ulisses Caldas, 181 – Cidade Alta – CEP 59.025-090 – Natal/RN. Telefone: (084) 3232-9050/3232-9051.
www.natal.rn.gov.br/procon/pesquisa
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ETANOL

Com  a  aprovação  da  medida  provisoria  1063/2021  aprovado  no  congresso  nacional  no  dia  25  de
novembro  de  2021,  onde  os  donos  de  postos  passa  a  comprar  diretamente  dos  produtores  e  importadores,
eliminando os intermediários, possa ser a causa encontrada pelos pesquisadores na redução do preço do etanol.
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2294020

Em média a região com menor preço foi a oeste com R$ 5,586, e a maior média de preço do etanol foi
encontrada na região sul com R$ 5,694. Entre os meses de dezembro e novembro a variação foi de -2,05%, sendo
em novembro o preço de R$ 5,764 e em dezembro o preço médio foi de R$ 5,645 uma diferença de R$ 0,118
centavos de reais. 

DIESEL COMUM

O Diesel comum, teve variação de -2,13% de um mês para o outro, ou seja, no mês de novembro a
pesquisa encontrou o preço médio R$ 5,758 e no mês de dezembro a pesquisa encontrou um preço médio para o
Diesel de R$ 5,635, isso representa um redução de R$ 0,122 centavos de reais por litro. Já a variação entre o
maior e menor preço no mês foi de 15,64%, onde o maior preço R$ 5,840 encontrado na região oeste, no bairro do
Alecrim na rua Presidente Sarmento nº 426, e menor preço encontrado foi também na região loeste no bairro de
Cidade Nova nº 20 de R$ 5,050, e isso equivale a uma economia de R$ 0,79 centavos de reais no litro. 

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

No gráfico 01, observamos a variação do maior e menor preço dos combustíveis pesquisados, onde o
Diesel  comum e  o  S-10  tiveram as  maiores  variações  de  15,64% e  19,31% respectivamente.  O etanol  teve
variação de 13,88%, a gasolina aditivada com 13,48% e a comum com uma variação de 13,67%, e o Gás natural
com a menor variação de 0,40%.

A variação  encontrada  pelos  pesquisadores  no  mês  de  dezembro,  reforça  o  qaunto  é  nescessário  a
pesquisa de preço antes de abastecer o veículo.

Gráfico 01 – Variação de maior e menor preço

Fonte: Núcleo de pesquisa Procon Natal, dezembro 2021.

 No  gráfico  02,  observamos  a  variação  entre  os  meses  de  novembro  e  dezembro,  onde  todos  os
combustiveis  tivervam  redução  nos  preços.  A gasolina  comum  e  a  aditivada  tiveram  as  mairoes  reduções
chwegando a -6,51% e -5,78% respectivamente. O Etanol a variação de -2,05%, o diesel comum e o S-10 teve
acompanharam variações negativas de um mês para o outro de -2,13% e -0,64% respectivamente. O gás veicular
foi o combustível de menor variação -0,01% dentre os combustíveis pesquisados.

Rua Ulisses Caldas, 181 – Cidade Alta – CEP 59.025-090 – Natal/RN. Telefone: (084) 3232-9050/3232-9051.
www.natal.rn.gov.br/procon/pesquisa
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Gráfico 02 – Variação de preço nos meses atual e o anterior

Fonte: Núcleo de pesquisa Procon Natal, dezembro 2021.

Na tabela, encontramos dados de cada região com os preços médios dos combustíveis, na gasolina como
sempre a zona sul com o preço mais elevado em relação aos demais regiões como mostra a tabela abaixo. O etanol
a região oeste como sempre a mais barata de R$ 5,586. O gás veicular com preço iguais em três regiões e a melhor
média de preço foi a leste com R$ 4,788. O diesel comum teve a melhor média na região oeste de R$ 5,433 e o
maior preço nas região sul por R$ 5,768.

Tabela

RANKING DAS REGIÕES COM MENOR PREÇO MÉDIO

Região
 Gasolina
Comum

Região  Etanol Região
 Diesel

Comum
Região Gás Veicular

Leste 6,805 Leste 5,650 Leste 5,681 Leste 4,788

Oeste 6,660 Oeste 5,586 Oeste 5,433 Oeste 4,790

Norte 6,700 Norte 5,608 Norte 5,600 Norte 4,790

Sul 6,914 Sul 5,694 Sul 5,768 Sul 4,790

Fonte: Núcleo de pesquisa Procon Natal, dezembro 2021.

O Núcleo de pesquisa do PROCON NATAL acompanha mensalmente os preços dos combustíveis na
cidade do Natal. Para esse mês a pesquisa identificou variação negativa nos preços, e esse comportamento vem
desde do mês anterior. A pesquisa identificou redução nos preços de um mês para o outro, e em até mais de um
produto no mesmo posto, ou seja, em 44,5% do total de postos pesquisados estavam com preços mais baratos na
gasolina comum e no etanol em relação ao mês anterior, tamberm foi identificado que em cerca de 26,5% dos
postos estavam com preços melhores que o mês anterior na gasolina comum, etanol e o diesel comum. 

O PROCON NATAL elaborou uma lista com variações entre o maior e menor preço, como também com
os menores  e  maiores  preços  encontrados  pelos  pesquisadores,  por  região  e  disponibiliza  em sua  página  no
endereço eletrônico www.natal.rn.gov.br/proco  n  /  pesquisa um ranking com endereço e região dos (10) dez postos
com os preços mais baratos na cidade. Sempre prevalecendo o direito do consumidor de pesquisar o lugar mais
barato para adquirir o produto e em caso de abuso econômico denunciar aos órgãos competentes em defesa do
consumidor, ou seja, o consumidor deve exercer o poder de pesquisa e adquirir produtos com preços mais baixos.

Alessandro M. D. Marques
Mat. 27.161-6

Diogo Capuxu Roque
Diretor Técnico

Rua Ulisses Caldas, 181 – Cidade Alta – CEP 59.025-090 – Natal/RN. Telefone: (084) 3232-9050/3232-9051.
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