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ICDF: 
ÍNDICE CEASA DO

DISTRITO FEDERAL
ANÁLISE DE JUNHO DE 2016

13/07/2016

Variação do ICDF em Junho/2016
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MÊS

ICDF 2014

MÊS

ICDF 2015

MÊS

ICDF 2016

No mês No trim No mês No trim No mês No trim No ano

JAN 2,54

10,71

JAN 7,60

15,86

JAN 12,88

19,85FEV 1,20 FEV 2,12 FEV 5,70

MAR 6,69 MAR 5,44 MAR 0,45

ABR 0,55

-7,76

ABR 2,71

-2,01

ABR 2,02

-6,75MAI 1,88 MAI 3,60 MAI -1,01

JUN -9,96 JUN -7,91 JUN -7,67

JUL -4,16

-0,13

JUL -0,38

-5,99

JUL

AGO 0,33 AGO -4,34 AGO

SET 3,86 SET -1,35 SET

OUT 0,83

5,95

OUT 1,28

16,88

OUT

NOV 5,95 NOV 10,82 NOV

DEZ -0,82 DEZ 4,14 DEZ

Variação do ICDF mensal, por trimestre e em 2016

Variação do ICDF
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Ponderação dos Grupos ICDF

Grupo (%)

FRUTAS 47,00

LEGUMES 44,00

VERDURAS 5,00

OVOS E GRÃOS 4,00

GERAL 100,00

Grupo
Var percent 

ABRIL
Var percent 

MAIO
Var percent 

JUNHO

Impacto 
pontos perc. 

ABRIL

Impacto 
pontos perc. 

MAIO

Impacto 
pontos perc. 

JUNHO

Indice Geral 2,02% -1,01% -7,67% 2,02 p.p. -1,01 p.p. -7,67 p.p.

FRUTAS 1,63% 0,70% -7,50% 1,11 p.p. 0,48 p.p. -5,17 p.p.

LEGUMES 2,75% -4,33% -8,44% 0,81 p.p. -1,29 p.p. -2,43 p.p.

VERDURAS 5,88% -10,52% -5,83% 0,10 p.p. -0,19 p.p. -0,10 p.p.

OVOS E GRÃOS -0,24% -0,67% 4,59% 0,00 p.p. 0,00 p.p. 0,03 p.p.

Contribuição dos grupos do 
ICDF em pontos percentuais
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GOIABA
18,17%

COCO SECO
10,33%

MELANCIA
-19,58%
MELÃO
-20,86%

LIMÃO TAHITI
-25,84%

MARACUJÁ
-27,40%

UVA NIAGARA
-33,49%

MAMÃO FORMOSA
-43,12%

VARIAÇÃO MENSAL

SETOR DE FRUTAS

Principais Variações do ICDF por Setor:
FRUTAS

• O setor de frutas apresentou queda de (-7,50%).

ABOBRINHA MENINA
16,86%

BATATA LISA
7,05%

TOMATE
-6,79%

BETERRABA
-12,96%

QUIABO
-35,58%

CENOURA
-37,49%

ABÓBORA JAPONESA
-37,70%

CEBOLA
-39,42%

VARIAÇÃO MENSAL

SETOR DE LEGUMES

Principais Variações do ICDF por Setor:
LEGUMES

• O setor de legumes apresentou redução de (-8,44%).
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ALFACE AMERICANA
14,77%

ALFACE LISA/CRESPA
13,87%

COUVE-FLOR
2,56%

REPOLHO
-6,77%

ESPINAFRE
-9,57%

AGRIÃO
-12,88%

BRÓCOLOS
-16,63%

COUVE MANTEIGA
-20,07%

VARIAÇÃO MENSAL

SETOR DE VERDURAS

Principais Variações do ICDF por Setor:
VERDURAS

• O setor de verduras apresentou queda de (-5,83%).

OVO VERMELHO EXTRA
7,35%

OVO BRANCO EXTRA
5,78%

VARIAÇÃO MENSAL

SETOR DE OVOS E GRÃOS

Principais Variações do ICDF por Setor:
OVOS E GRÃOS

• O setor de ovos e grãos apresentou aumento de 4,59%.
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Ponderações Técnicas
• O Índice Ceasa do Distrito Federal – ICDF , registrou

variação negativa na média geral dos preços de
(-7,67%) no mês de junho comparado com o mês
anterior.

• Dentre os produtos comercializados no âmbito da
CEASA/DF, o setor de FRUTAS apresentou redução
de (-7,50%), o setor de LEGUMES registrou queda de
(-8,44%), no de VERDURAS, a depreciação foi de
(-5,83%), e no setor de OVOS E GRÃOS foi
percebida variação positiva de 4,59%.

Ponderações Técnicas
• FRUTAS:

o Variação negativa de (-7,50%);

o Destaques alta: a goiaba, em entressafra, inflacionou
seus preços em 18,17%.

o Destaque queda: O mamão formosa (- 43,12%) que
após período de valores mais elevados, devido a baixa
oferta do produto, teve os valores reduzidos com o
aumento da produção.
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Ponderações Técnicas
• LEGUMES:

o Queda no mês de (-8,44%);

o Destaques alta: abobrinha menina (16,86%) devido à
queda na produção com a chegada do frio e
migração de produtores para outras culturas.

o Destaques queda: a cebola (-39,42%) motivado pela
colheita na região do DF e Entorno. O quiabo (-
35,58%) que atipicamente registrou grande volume
devido ao aumento de área de produção.

Ponderações Técnicas
• VERDURAS:

o Depreciação registrada de (-5,83%);

o Destaques alta: alface americana (14,77%) e
lisa/crespa (13,87%), segundo relatos, doenças em
algumas áreas produtoras reduziram a oferta
gerando aumento nos valores.

o Destaques queda: a produção de folhosas nesse
clima mais ameno, com boa incidência de luz e sem
fortes chuvas aumenta a produtividade reduz os
preços, como na couve manteiga (-20,07%).
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Ponderações Técnicas
• OVOS E GRÃOS:

o Único setor a apresentar aumento de 4,59%;

o Os ovos vermelho (7,35%) e branco (5,78%)
respectivamente. Relacionado com a elevação dos
custos de produção, em especial, o encarecimento
dos grãos, base da alimentação das aves.

Tendências
• O clima menos úmido e queda de temperatura na região

influência na produção e nos valores para comercialização.
• No Setor de Frutas, a goiaba deve manter preços mais

altos com a permanência do produto na entressafra.
• O Setor de Legumes, a batata lisa e a cebola tendem a

preços estáveis ou leve redução devido colheita desses
produtos em locais próximos. O atraso na maturação do
tomate, devido ao frio mais forte em algumas regiões
produtoras, deve manter os preços mais altos.
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Tendências

• As folhagens, que têm a produção favorecida nessa época, devem
manter os preços mais baixos.

• Os ovos tendem a patamares mais elevados de valor à medida que
os custos dos insumos (especialmente a ração) não apresentam
sinais de redução.

ICDF
• Baseado no Índice CEAGESP, O ICDF visa

demonstrar o movimento dos preços praticados pelo
mercado atacadista no Distrito Federal , refletindo a
real situação de mercado dos principais produtos
comercializados no entreposto de Brasília/DF,
oriundos do DF, RIDE e demais estados do Brasil.

• O ICDF acompanha 66 itens de hortifrutigranjeiros, e
a escolha dos produtos foi baseada na importância
dentro da alimentação do brasileiro, e também na
relevância da quantidade comercializada na
CEASA/DF.
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OBRIGADO!
Seção de Controle de Portaria e 

Estatística - SEPORT
CEASA-DF

Contato:
Telefone: (61) 3363-1242

E-mail: estatistica@ceasa.df.gov.br 
Site: www.ceasa.df.gov.br 


