
PESQUISA DE PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS
 

Departamento de Estudos, Pesquisas e Projetos

Agosto 2021



Visita a dez postos, de cada região, para levantamento dos preços dos seguintes
combustíveis: Etanol, Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Diesel Comum, Diesel S10,
GNV; 
Fotografar tabela de preços divulgada ao consumidor;
Fotografar cartão de CNPJ; 
Confirmar endereço de cada posto;
Anotar bandeira de cada posto;
Fazer planilha comparativa dos preços praticados;
Desenvolver a ação em diferentes regiões da cidade;
Fazer acompanhamento das oscilações de preço. 

Objetivo da pesquisa:
Realização de pesquisa amostral de preços de combustíveis nas diferentes regiões da
cidade de Juiz de Fora, visando identificar os preços praticados referentes a Etanol, Gasolina
Comum, Gasolina Aditivada, Diesel Comum, Diesel S10 e GNV. 

Período da cotação de preços: 
02/08/2021 - Região Sul
16/08/2021 - Região Norte
30/08/2021 - Região Nordeste / Centro

Metodologia: 



Dos postos de combustíveis pesquisados na região Nordeste e Centro,  o menor valor
encontrado  pelo litro da gasolina comum foi R$ R$6,349 e o maior foi R$6,499. Sendo o
posto com menor valor localizado no Bairro Bandeirantes e o de maior valor no Bairro Santa
Terezinha. Já a gasolina aditivada teve o menor valor de R$6,369 no Bairro Bandeirantes e o
maior valor de R$6,609 na Avenida Brasil; 
 O menor valor encontrado pelo litro do etanol comum foi R$ R$4,869 e o maior foi R$4,999.
Sendo o posto com menor valor localizado no Bairro Bandeirantes e o de maior valor no
Bairro Ladeira; 
O menor valor encontrado pelo litro do Diesel comum foi R$ R$4,659 e o maior foi R$4,759.
Sendo o posto com menor valor localizado no Bairro Centro e o de maior valor no Bairro
Grama; 
O menor valor encontrado pelo litro do Diesel S-10 foi R$ 4,759 e o maior foi R$5,099. Sendo
o posto com menor valor localizado no Bairro Bandeirantes e o de maior valor no Bairro
Santa Terezinha; 
Fizeram parte da amostra dois postos vendendo GNV no valor de R$4,199.

Resultados observados na 3ª amostragem de preços de combustíveis feita em 30/08/21:



Chamou atenção os valores praticados em postos com Bandeira Branca que,  nas três amostras
de preços realizadas no mês de agosto de 2021, apresentaram preços mais competitivos para
Etanol e Gasolina comum; 
Se comparados os resultados da amostragem, feita em Juiz de Fora no dia 30/08/2021, com os
resultados de pesquisa da Agência Nacional de Petróleo, realizada no período de 22/08 a
28/08/2021 em diferentes municípios de Minas Gerais, é possível perceber que Juiz de Fora
vem praticando os preços dos combustíveis dentro das médias de Minas Gerais, com exceção
do etanol que, na amostragem de 30/08/21, apresentou valor um pouco acima à média de MG.  

Resultados observados na 3ª amostragem de preços de combustíveis feita em 30/08/21:

    



Preços observados em dez postos de gasolina da Região Sudeste
da cidade no dia 30/08/2021



COMPARATIVO DAS PESQUISAS DE PREÇOS FEITAS NOS DIAS 02/08, 16/08 E
30/08/2021

Houve aumento de aproximadamente 40 centavos no litro do Etanol no mês de agosto de 2021;
Houve aumento de aproximadamente 30 centavos no litro da gasolina comum no mês de agosto de
2021;
Houve aumento de aproximadamente 30 centavos no litro da gasolina aditivada no mês de agosto de
2021;
Houve aumento de 4 centavos no litro do Diesel comum no mês de agosto de 2021;
Houve aumento de 14 centavos no litro do Diesel S-10 no mês de agosto de 2021;
Houve aumento de 0,04 centavos no litro do GNV no mês de agosto de 2021.

No comparativo entre os preços praticados por postos de combustíveis na primeira amostragem, feita em
02/08/21, na região sul de Juiz de Fora, em pesquisa de preços realizada no dia 16/08/2021, na região
norte de Juiz de Fora e em pesquisa de preços feita na região nordeste e centro em 30/08/2021,  foi
possível perceber que:















COMPARATIVO DOS MENORES VALORES PRATICADOS
NA OBSERVAÇÃO DAS AMOSTRAS DE AGOSTO DE 2021



COMPARATIVO DOS MAIORES VALORES PRATICADOS 
NA OBSERVAÇÃO DAS AMOSTRAS DE AGOSTO DE 2021



DADOS PESQUISA AGÊNCIA NACIONAL DE PRETÓLEO - PERÍODO DE
22/08 a 28/08/2021 - MINAS GERAIS

Foram pesquisados 435 postos e a média de preços da gasolina comum foi de
R$6,301, estando Juiz de Fora, na média do valor identificado em 30/08/21, acima
desta média;
Foram pesquisados 264 postos e a média de preços da gasolina aditivada foi de
R$6,415,  estando Juiz de Fora, na média do valor identificado em 30/08/21, dentro
desta média;
Foram pesquisados 230 postos e a média de preços do Diesel Comum foi de R$4,707,
estando Juiz de Fora, na média do valor identificado em 30/08/21, dentro desta
média;
Foram pesquisados 311 postos e a média de preços do Diesel S-10 foi de R$4,767,
estando Juiz de Fora, na média do valor identificado em 30/08/21, dentro desta
média;
Foram pesquisados 434 postos e a média de preços do Etanol foi de R$4,721, estando
Juiz de Fora, na média do valor identificado em 30/08/21, acima desta média;

 

Fonte: A Média de MG foi elaborada a partir de dados coletados em pesquisa da ANP, no período de 22/08/21 a 28/08/21 que pode ser
consultada no site https://preco.anp.gov.br/include/Resumo_Por_Estado_Municipio.asp



DADOS PESQUISA AGÊNCIA NACIONAL DE PRETÓLEO 
 PERÍODO DE 22/08 A 28/08/21

Fonte: A Média de MG foi elaborada a partir de dados coletados em pesquisa da ANP, no período de 22/08/21 a 28/08/21 que pode ser
consultada no site https://preco.anp.gov.br/include/Resumo_Por_Estado_Municipio.asp



Fonte: A Média de MG foi elaborada a partir de dados coletados em pesquisa da ANP, no período de 22/08/21 a 28/08/21 que pode ser
consultada no site https://preco.anp.gov.br/include/Resumo_Por_Estado_Municipio.asp
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