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ICDF: 
ÍNDICE CEASA DO

DISTRITO FEDERAL
ANÁLISE DE SETEMBRO DE 2016

13/10/2016

Variação do ICDF em Setembro/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 -6,09

-13,42AGO 0,33 AGO -4,34 AGO -2,46

SET 3,86 SET -1,35 SET -5,48

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
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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 

JULHO
Var percent 

AGOSTO
Var percent 
SETEMBRO

Impacto 
pontos perc. 

JULHO

Impacto 
pontos perc. 

AGOSTO

Impacto 
pontos perc. 
SETEMBRO

Índice Geral -6,09% -2,46% -5,48% -6,09 p.p. -2,46 p.p. -5,48 p.p.

FRUTAS -3,33% 0,96% -5,63% -2,30 p.p. 0,68 p.p. -4,14 p.p.

LEGUMES -12,98% -11,33% -5,27% -3,71 p.p. -3,00 p.p. -1,27 p.p.

VERDURAS -5,85% -8,28% -3,24% -0,10 p.p. -0,14 p.p. -0,05 p.p.

OVOS E GRÃOS 2,46% 0,00% -3,21% 0,02 p.p. 0,00 p.p. -0,03 p.p.

Contribuição dos grupos do 
ICDF em pontos percentuais
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LARANJA PERA
27,92%

BANANA NANICA
27,82%

MAMÃO FORMOSA
-15,30%

MANGA TOMMY
-18,25%

MAMÃO HAWAI
-21,08%
MORANGO

-21,35%
BANANA PRATA

-23,14%
GOIABA EXTRA

-45,02%

VARIAÇÃO MENSAL

SETOR DE FRUTAS

Principais Variações do ICDF por Setor:
FRUTAS

• O setor de frutas apresentou queda de 5,63%.

QUIABO EXTRA
43,37%

CHUCHU EXTRA
26,46%

ABÓBORA JAPONESA 
EXTRA
24,62%

BATATA DOCE EXTRA
22,41%

TOMATE EXTRA
-1,09%

ALHO ROXO NACIONAL
-13,63%

CENOURA EXTRA
-18,97%

BATATA LISA
-27,17%

VARIAÇÃO MENSAL

SETOR DE LEGUMES

Principais Variações do ICDF por Setor:
LEGUMES

• O setor de legumes apresentou redução de 5,27%.
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MILHO VERDE EXTRA
-1,11%

ALFACE LISA/CRESPA
-2,54%

ALFACE AMERICANA
-2,54%

COUVE-FLOR EXTRA
-5,24%

REPOLHO EXTRA
-30,35%

VARIAÇÃO MENSAL

SETOR DE VERDURAS

Principais Variações do ICDF por Setor:
VERDURAS

• O setor de verduras apresentou deflação de 3,24%.

OVO VERMELHO EXTRA
-0,37%

OVO BRANCO EXTRA
-4,57%

VARIAÇÃO MENSAL

SETOR DE OVOS E GRÃOS

Principais Variações do ICDF por Setor:
OVOS E GRÃOS

• O setor de ovos e grãos apresentou redução de 3,21%.
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Ponderações Técnicas
• O Índice Ceasa do Distrito Federal – ICDF , registrou

variação negativa na média geral dos preços de
(-5,48%) no mês de setembro comparado com o mês
anterior.

• Dentre os produtos comercializados no âmbito da
CEASA/DF, o setor de FRUTAS apresentou redução
de (-5,63%), o setor de LEGUMES registrou queda de
(-5,27%), no de VERDURAS, a depreciação foi de
(-3,24%), e no setor de OVOS E GRÃOS foi
percebida redução de (-3,21%).

Ponderações Técnicas
• FRUTAS:

o Grupo com maior queda (5,63%);

o Destaques queda: goiaba (-45%), início de safra;
morango (-21,35%), produção continua em alta; mamão
formosa (-15,30%), calor e primeiras chuvas na BA,
provocaram súbito amadurecimento das lavouras.

o Destaques de alta: banana nanica (27,82%),
dificuldades de produção no interior de SP fizeram com
que a demanda daquele estado seguisse pressionando
o preço do produto; laranja pera (27,92%), baixa
produção paulista encareceu a fruta.
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Ponderações Técnicas
• LEGUMES:

o Maior queda do mês de (-11,33%);

o Destaques queda: batata lisa (-27,17%), devido à
manutenção da forte oferta do produto; mesmo caso
da cenoura (-18,97%).

o Destaques alta: quiado (43,37%), falta de água para
irrigação restringiu a oferta; também houve baixa
oferta de chuchu (26,46%) e abóbora japonesa
(24,62%).

Ponderações Técnicas
• VERDURAS:

o Depreciação registrada de (-3,24%);

o Destaques: Couve-flor (-5,24%) e o repolho
(-30,35%), a produção de folhosas segue favorecido
pelo clima mais ameno e a não incidência direta de
chuvas constantes.
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Ponderações Técnicas
• OVOS E GRÃOS:

o Desvalorização registrada de (-3,21%);

o Destaques: as quedas nos preços dos ovos vermelho
(-0,37%) e branco (-4,57%) ocorreram devido a
queda nos valores dos insumos provocada pela
retomada da produção do milho, que havia sido
prejudicada pela intensa seca nos meses anteriores.

Tendências
• O período de seca e as deficiências hídricas em diversas regiões

nos últimos dias resultaram em restrições ao cultivo de diversas
lavouras.

• A entrada das chuvas no fim de setembro e a previsão de se
tornarem mais regulares devem influenciar diretamente os preços
de diversos produtos, tanto pela interferência na produção quanto
pela demanda.

• No Setor de Frutas, mamão formosa tem viés de alta para os
próximos dias. Laranja e limão tendem à elevação de preços, por
causa da falta de água nos campos produtores. A redução da oferta
local de maracujá também deve tornar o produto mais caro.

• A oferta de manga tommy tende a aumentar nos próximos dias,
conferindo-lhe viés de queda de preços.
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Tendências
• No Setor de Legumes, as chuvas tendem a prejudicar a

colheita de batata e tomate gerando previsão de alta para
estes produtos.

• A incidência direta das chuvas também é prejudicial para a
produção das hortaliças folhosas, e aliada ao aumento do
consumo no período de calor mais intenso, resulta em
tendência de alta de preços para os produtos do Setor das
Verduras.

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 


