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Auxiliar o consumidor no momento da compra e possibilitar um maior
planejamento financeiro e econômico;
Informar o consumidor com relação às variações de preços do botijão
de gás de cozinha nas diferentes regiões da cidade de Juiz de Fora. 

A pesquisa foi por amostragem, por região da cidade e através de
ligação telefônica; 
O levantamento dos endereços e telefones foi feito via pesquisa na
internet; 
O nome dos depósitos, com os respectivos preços praticados, não será
divulgado nesta primeira amostragem devido o levantamento de dados
ter ocorrido via ligação telefônica e não haver forma de comprovação
da informação prestada. Sendo assim, serão divulgados os menores e
maiores valores identificados  na cidade;
Será divulgada a lista dos depósitos de gás que prontamente
responderam à pesquisa de preços via telefone. 

JUSTIFICATIVA:

No mês de julho, do corrente ano, a PETROBRAS anunciou o aumento de
7% do preço do gás natural vendido nas refinarias a partir de 1º de agosto
de 2021. Desta forma, o  Procon-JF buscou verificar, através de pesquisa de
preços, o quanto este aumento impactou no valor final do gás de cozinha
na cidade de Juiz de Fora.  

OBJETIVOS:

METODOLOGIA:



Foram levantados 35 pontos de venda de gás de cozinha em diferentes
regiões da cidade de Juiz de Fora. Dos 35 endereços e telefones,
encontrados na Internet, conseguimos contato com 12 depósitos.
Identificamos três depósitos, um localizado no Bairro Costa Carvalho,
outro no Furtado de Meneses e o terceiro no Jardim de Alá, que ao
saber que se tratava de pesquisa de preços do Procon-JF não
atenderam adequadamente à equipe do Procon-JF, deixando de dar as
informações necessárias ou mesmo se negando a informar os preços e
marcas. Não conseguimos contato, via telefone, com 20 depósitos,
devido a número de telefone divulgado errado ou telefone não atender,
mesmo com tentativas feitas em horários diferentes; 

O menor preço de venda, com retirada no local, para o botijão de  de 13
Kg foi de R$80,00 em depósito localizado no bairro São Pedro;

O maior preço de venda, com retirada no local, para o botijão de 13 Kg
foi de R$100,00 em depósito localizado no bairro Poço Rico. 

RESULTADOS



VALORES IDENTIFICADOS

NÚMERO DE POSTOS IDENTIFICADOS POR REGIÃO



RELAÇÃO DE DEPÓSITOS DE GÁS QUE PRONTAMENTE
ATENDERAM À EQUIPE DO PROCON-JF



É muito importante que o consumidor crie o hábito de fazer
pesquisa de preços antes de realizar suas compras, uma vez que
existem marcas variadas e há oscilação de preços entre as
diferentes marcas;
Pesquisar os preços é importante para que o consumidor possa
fazer à opção de produto que caiba em seu orçamento mensal,
mas que também tenha qualidade;

Manter o botijão distante de tomadas, interruptores, instalações
elétricas e ralos, uma vez que, em caso de vazamento, o gás
poderá escoar e causar explosões;

Manter o botijão em local ventilado;

No momento da compra de gás, não aceite botijão enferrujado,
com amassados grandes, com a alça danificada ou com a base
danificada;

Fique atento à identificação da companhia de gás no botijão,
assim será possível saber de qual empresa estará adquirindo o
produto;

Importante atentar para a inexistência de vazamento na válvula.
Depois de instalar, use espuma para ver se há algum vazamento; 

Observe o estado de conservação do regulador;

Nuca usar arames ou fitas para prender a mangueira no
regulador, a mangueira deve ser fixada no regulador com
braçadeiras apropriadas. 

RECOMENDAÇÕES DO PROCON-JF

DICAS DO PROCON-JF PARA PREVENIR ASCIDENTES COM O USO
DO BOTIJÃO



Em caso de vazamento, faça a instalação novamente e, se mesmo assim,
o vazamento continuar, leve o botijão para um local bem ventilado e
faça contato com a empresa que fez a entrega do gás; 

A mangueira de gás não deve passar por trás do fogão. Caso a entrada
do fogão precise ser modificada, chame uma pessoa credenciada para o
serviço; 

Nunca deite e nem vire o botijão para saber se todo o gás foi usado; 

     Fonte: Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais

https://zh-cn.facebook.com/Supergasbras/photos/o-botij%C3%A3o-deve-ficar-longe-de-tomadas-interruptores-instala%C3%A7%C3%B5es-el%C3%A9tricas-e-ralo/891135104290919

ATENÇÃO CONSUMIDOR!

Fazer pesquisa de preços é muito importante, mas ao
pesquisar é preciso atentar também para informações sobre a
distribuidora e se notar algum problema, nas condições de
segurança e ou com a prática de preços muito diferentes dos
praticados na cidade, DENUNCIE. 
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