
 

 

EDIÇÃO 03 | NOVEMBRO/2021 

CUSTO DO COMBUSTÍVEL EM DIVINÓPOLIS 

 
O Boletim Econômico elaborado pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas 

Econômico Sociais (NEPES) do Centro Universitário UNA – Unidade 

Divinópolis, tem como objetivo fazer levantamentos e fornecer 

informações sobre o comportamento dos preços de diferentes itens 

que impactam o orçamento do trabalhador divinopolitano.  

O levantamento para a elaboração deste boletim foi realizado no 

período de 23 a 27 de novembro/2021 em 16 diferentes 

estabelecimentos que atuam no comércio de combustíveis na cidade 

de Divinópolis. A pesquisa considerou postos com e sem bandeira e, 

desconsiderou preços de combustível em promoção. O levantamento 

considerou os valores médios cobrados em Postos localizados nos 

bairros: Centro, Icaraí, Porto Velho, Bom Pastor, Rancho Alegre, 

Manoel Valinhas, Niterói e São Jose. 

 

Tabela 1: Divinópolis, variação no preço do combustível – Novembro/2021. Semana 23 a 27/11. 

 

Tabela 2: Divinópolis, valor médio do combustível – Novembro/2021. Semana 23 a 27/11. 

 

 

 

Maior Preço (R$/L) Menor Preço (R$/L) Variação %

Gasolina Comum 7,397 6,849 8,00%

Gasolina Aditivada 7,597 7,247 4,83%

Etanol 5,997 5,399 11,08%

Diesel 5,599 5,199 7,69%

VARIAÇÃO NO PREÇO DO COMBUSTÍVEL EM DIVINÓPOLIS

Preço Médio 

Outubro (R$/L)

Preço Médio 

Novembro (R$/L) Variação %

Gasolina Comum 6,723 7,053 4,91%

Gasolina Aditivada 7,017 7,428 5,85%

Etanol 5,106 5,641 10,47%

Diesel 5,133 5,506 7,27%
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De acordo com o levantamento, no período pesquisado, o preço 

médio do litro da gasolina comum em Divinópolis foi de R$ 7,053; uma 

variação de 4,91% em relação a 4ª semana de outubro quando foi de 

R$ 6,723. No período do levantamento o menor preço encontrado foi 

de R$ 6,849, e o maior R$ 7,397, uma variação de 8,0% entre os 

estabelecimentos pesquisados. 

A gasolina aditivada apresentou preço médio de R$ R$ 7,428, uma 

variação de 5,85% em relação ao mesmo período de outubro, quando 

foi de R$ 7,017. A variação nos preços entre os postos de combustíveis 

pesquisados foi de 4,83%, sendo o menor preço R$ 7,247 e o maior, 

R$ 7,597. 

Sobre o preço do etanol, observa-se uma variação de 11,08% entre o 

maior e menor preço praticado. O menor preço levantado foi de R$ 

5,399, e o maior, R$ 5,997 entre os postos pesquisados. O preço médio 

praticado para o etanol no período, R$ 5,641, foi 10,47% maior que em 

outubro, quando foi de R$ 5,106. 

O custo médio do litro de diesel no período foi de R$ 5,506, uma 

variação de 7,27% em relação ao mesmo período de outubro, quando 

foi de R$ 5,133. Já entre os estabelecimentos pesquisados a variação 

no preço foi de 7,69%, sendo R$ 5,199 o menor preço e, R$ 5,599 o 

maior. 

Gráfico 1: Divinópolis, valor médio do combustível – Novembro/2021. Semana 23 a 27/11. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nota: 

Ressalta-se que no dia 25/11/2021 o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) divulgou a prévia da inflação, medida pelo Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) e, pressionado 

pela alta dos combustíveis, o índice apresentou alta de 1,17% em 

novembro. Em outubro, o índice ficou em 1,20%. Com este resultado, 

o índice acumula alta de 10,73% em 12 meses.  

Na prévia de novembro todos os grupos de produtos e serviços 

apresentaram alta e o principal impacto no índice veio dos 

transportes. A gasolina ficou 6,62% mais cara no mês. No ano, a alta 

acumulada é de aproximadamente 45%. O etanol e o diesel também 

apresentaram altas significativas em novembro, 7,08% e 8,23%, 

respectivamente. (IBGE, 2021) 


