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Diferencial de Base
PECUÁRIA

18 de junho de 2021

Período 2021 2020 Mínima Máxima Média de 5 anos
Janeiro -5,4% -6,2% -9,5% -5,4% -7,4%

Fevereiro -6,2% -5,3% -10,6% -5,3% -7,6%
Março -7,6% -9,0% -10,4% -7,5% -8,9%
Abril -8,0% -9,0% -11,4% -7,2% -9,5%
Maio -7,7% -10,1% -12,0% -7,7% -10,3%
Junho -6,5% -8,6% -10,5% -6,5% -8,5%
Julho -8,0% -9,6% -6,9% -8,0%

Agosto -3,6% -8,5% -3,6% -6,7%
Setembro -3,1% -8,3% -3,1% -6,3%
Outubro -6,5% -6,7% -4,5% -5,8%

Novembro -4,6% -7,2% -4,4% -5,5%
Dezembro -5,3% -6,5% -2,7% -5,1%

Período 2021 2020 Mínima Máxima Média de 5 anos
Janeiro -5,0% -6,0% -9,7% -5,0% -7,5%

Fevereiro -5,3% -4,2% -10,4% -4,2% -7,1%
Março -6,7% -7,2% -10,9% -6,2% -8,2%
Abril -7,4% -9,7% -11,3% -7,4% -9,8%
Maio -7,5% -10,0% -11,6% -7,5% -10,4%
Junho -5,7% -7,4% -10,6% -5,7% -8,5%
Julho -7,5% -9,8% -7,3% -8,1%

Agosto -4,9% -8,9% -4,9% -7,2%
Setembro -4,4% -7,9% -4,4% -6,6%
Outubro -5,7% -6,3% -5,7% -6,1%

Novembro -5,9% -6,6% -5,8% -6,2%
Dezembro -6,0% -10,0% -2,1% -6,3%

Período 2021 2020 Mínima Máxima Média de 5 anos
Janeiro -5,2% -5,9% -9,7% -5,2% -7,2%

Fevereiro -5,5% -3,6% -10,5% -3,6% -7,2%
Março -6,8% -7,8% -11,3% -6,8% -8,8%
Abril -7,2% -9,6% -12,1% -7,2% -9,8%
Maio -6,7% -10,4% -12,2% -6,7% -10,6%
Junho -5,7% -7,6% -10,9% -5,7% -8,4%
Julho -7,0% -9,5% -7,0% -7,8%

Agosto -3,1% -9,3% -3,1% -7,0%
Setembro -4,9% -11,3% -4,9% -7,6%
Outubro -6,5% -14,0% -4,9% -7,6%

Novembro -6,5% -7,7% -5,2% -6,3%
Dezembro -7,0% -7,0% -2,5% -5,3%

Período 2021 2020 Mínima Máxima Média de 5 anos
Janeiro -7,5% -9,2% -9,2% -7,5% -8,7%

Fevereiro -7,0% -10,3% -10,3% -7,0% -8,8%
Março -7,5% -9,8% -11,0% -6,8% -9,0%
Abril -6,5% -9,4% -11,2% -6,5% -9,2%
Maio -5,1% -11,4% -11,4% -5,1% -9,1%
Junho -4,0% -10,8% -10,8% -4,0% -8,3%
Julho -9,7% -9,7% -6,0% -8,2%

Agosto -9,3% -9,3% -5,3% -7,1%
Setembro -5,1% -7,9% -4,3% -5,4%
Outubro -5,6% -7,0% -2,8% -5,0%

Novembro -5,6% -12,2% -3,6% -6,7%
Dezembro -7,4% -10,0% -6,5% -8,0%

Período 2021 2020 Mínima Máxima Média de 5 anos
Janeiro -7,2% -8,2% -10,0% -7,2% -8,9%

Fevereiro -6,6% -7,7% -9,6% -6,6% -8,3%
Março -7,6% -9,9% -10,8% -6,8% -9,0%
Abril -6,5% -10,1% -10,8% -6,5% -9,3%
Maio -5,6% -11,6% -11,6% -5,6% -9,3%
Junho -5,0% -9,2% -10,1% -5,0% -8,1%
Julho -8,5% -10,2% -6,5% -8,3%

Agosto -8,2% -8,2% -6,9% -7,6%
Setembro -4,6% -8,1% -4,6% -5,8%
Outubro -5,2% -8,6% -3,5% -5,8%

Novembro -6,4% -11,4% -2,7% -6,9%
Dezembro -7,8% -12,1% -6,3% -8,8%

Período 2021 2020 Mínima Máxima Média de 5 anos
Janeiro -7,3% -9,1% -9,3% -7,3% -8,7%

Fevereiro -7,3% -9,4% -9,8% -6,9% -8,3%
Março -7,0% -10,0% -10,9% -6,3% -8,7%
Abril -6,5% -8,5% -10,7% -6,5% -8,7%
Maio -5,1% -10,9% -10,9% -5,1% -8,7%
Junho -3,6% -9,6% -9,9% -3,6% -7,9%
Julho -9,5% -9,5% -5,1% -7,8%

Agosto -8,0% -8,0% -5,3% -6,9%
Setembro -4,2% -7,9% -4,2% -5,2%
Outubro -5,1% -7,7% -3,3% -5,2%

Novembro -6,3% -11,2% -2,8% -6,5%
Dezembro -7,9% -11,7% -6,4% -8,5%

Período 2021 2020 Mínima Máxima Média de 5 anos
Janeiro -7,1% -7,9% -9,2% -5,9% -7,5%

Fevereiro -7,0% -7,4% -9,5% -5,9% -7,5%
Março -7,6% -10,2% -11,3% -6,6% -8,5%
Abril -7,1% -11,1% -11,1% -6,7% -8,9%
Maio -6,1% -11,4% -11,4% -5,7% -8,5%
Junho -4,1% -10,8% -10,8% -3,9% -7,6%
Julho -9,0% -10,1% -5,4% -7,5%

Agosto -7,8% -7,8% -5,9% -6,9%
Setembro -5,9% -9,2% -3,7% -5,7%
Outubro -8,6% -11,9% -1,5% -6,0%

Novembro -5,5% -11,4% -1,0% -5,5%
Dezembro -8,2% -9,4% -3,9% -6,9%

Período 2021 2020 Mínima Máxima Média de 5 anos
Janeiro -7,5% -9,3% -15,3% -7,5% -12,0%

Fevereiro -4,9% -8,4% -16,7% -4,9% -11,2%
Março -6,6% -11,8% -17,0% -6,6% -11,9%
Abril -5,2% -12,4% -14,8% -5,2% -11,7%
Maio -4,6% -13,9% -13,9% -4,6% -11,1%
Junho -3,5% -14,6% -15,1% -3,5% -10,7%
Julho -17,5% -17,5% -6,5% -11,7%

Agosto -13,4% -13,4% -9,6% -11,5%
Setembro -8,7% -12,0% -7,5% -10,3%
Outubro -7,8% -12,4% -7,8% -9,7%

Novembro -7,4% -16,4% -7,4% -11,2%
Dezembro -8,7% -17,0% -8,7% -12,6%

Período 2021 2020 Mínima Máxima Média de 5 anos
Janeiro -9,1% -11,9% -16,6% -9,1% -14,0%

Fevereiro -6,7% -13,0% -17,3% -6,7% -13,8%
Março -8,4% -15,0% -19,3% -8,4% -14,7%
Abril -6,2% -12,4% -17,8% -6,2% -13,7%
Maio -4,9% -13,3% -16,9% -4,9% -12,6%
Junho -4,3% -16,3% -17,7% -4,3% -12,5%
Julho -19,2% -19,2% -7,1% -13,6%

Agosto -15,7% -15,7% -11,2% -13,9%
Setembro -10,1% -15,4% -10,1% -12,8%
Outubro -8,0% -17,9% -8,0% -11,9%

Novembro -9,6% -24,0% -9,6% -13,6%
Dezembro -10,6% -21,9% -10,6% -14,7%

Período 2021 2020 Mínima Máxima Média de 5 anos
Janeiro -5,3% -8,2% -13,6% -5,3% -10,8%

Fevereiro -2,4% -7,8% -14,5% -2,4% -10,0%
Março -3,1% -10,2% -15,3% -3,1% -10,7%
Abril -3,1% -9,2% -13,3% -3,1% -10,4%
Maio -2,2% -10,1% -13,7% -2,2% -10,1%
Junho -2,9% -11,3% -13,4% -2,9% -10,0%
Julho -10,9% -14,0% -7,2% -10,3%

Agosto -10,7% -12,3% -10,0% -11,0%
Setembro -9,0% -12,9% -7,8% -10,2%
Outubro -9,5% -11,8% -7,2% -9,7%

Novembro -4,3% -15,0% -4,3% -9,5%
Dezembro -4,6% -15,3% -4,6% -10,9%

Período 2021 2020 Mínima Máxima Média de 5 anos
Janeiro -6,5% -8,3% -13,2% -6,5% -10,1%

Fevereiro -4,9% -6,2% -12,7% -4,9% -8,8%
Março -5,9% -9,6% -13,2% -5,9% -9,9%
Abril -6,0% -11,6% -12,2% -6,0% -10,0%
Maio -5,2% -12,6% -12,8% -5,2% -9,9%
Junho -3,6% -13,1% -13,1% -3,6% -9,2%
Julho -13,0% -13,0% -6,6% -9,7%

Agosto -9,3% -10,6% -9,1% -9,6%
Setembro -7,1% -11,7% -7,1% -9,3%
Outubro -6,9% -14,4% -6,9% -9,4%

Novembro -7,3% -17,4% -7,3% -10,1%
Dezembro -8,3% -15,5% -8,3% -10,8%

Período 2021 2020 Mínima Máxima Média de 5 anos
Janeiro -3,5% -1,6% -6,5% -1,6% -3,7%

Fevereiro -2,8% -1,9% -6,2% -1,9% -3,9%
Março -4,6% -4,5% -9,5% -3,0% -5,3%
Abril -5,4% -2,6% -8,8% -2,6% -5,2%
Maio -5,7% -3,8% -9,0% -3,0% -5,7%
Junho -3,8% -5,5% -8,4% -3,2% -4,9%
Julho -3,8% -9,2% -2,1% -4,1%

Agosto -1,7% -8,8% -1,7% -3,9%
Setembro -2,9% -6,6% -1,6% -3,3%
Outubro -3,7% -4,4% -2,2% -3,3%

Novembro -4,1% -6,5% -2,0% -3,7%
Dezembro -5,1% -5,8% -1,3% -3,7%

Período 2021 2020 Mínima Máxima Média de 5 anos
Janeiro -7,9% -10,3% -10,3% 0,9% -3,0%

Fevereiro -8,4% -7,6% -8,4% 0,8% -2,4%
Março -9,3% -11,4% -11,4% 1,0% -3,5%
Abril -8,2% -13,5% -13,5% 0,6% -4,8%
Maio -7,8% -14,8% -14,8% -0,5% -5,3%
Junho -6,5% -11,4% -11,4% 0,2% -4,0%
Julho -10,2% -10,2% 0,5% -3,8%

Agosto -9,6% -9,6% -0,9% -4,0%
Setembro -10,4% -10,4% -0,9% -4,2%
Outubro -9,1% -9,1% 1,4% -3,6%

Novembro -5,5% -10,2% 2,3% -3,4%
Dezembro -6,1% -12,3% 0,3% -4,7%

Período 2021 2020 Mínima Máxima Média de 5 anos
Janeiro -7,6% -11,1% -11,1% -1,3% -4,3%

Fevereiro -7,9% -5,6% -7,9% 3,3% -1,5%
Março -8,7% -9,8% -9,8% -0,5% -3,6%
Abril -10,1% -6,9% -10,1% 0,7% -3,8%
Maio -6,2% -6,2% -6,2% 3,0% -2,1%
Junho -6,9% -6,8% -6,9% 7,3% -1,1%
Julho -6,8% -8,9% 8,5% -2,1%

Agosto -4,5% -6,0% 2,0% -2,7%
Setembro -10,6% -10,6% -2,1% -5,6%
Outubro -16,2% -16,2% 0,4% -6,2%

Novembro -5,6% -20,3% -0,5% -6,3%
Dezembro -4,2% -23,1% -0,3% -7,1%

Período 2021 2020 Mínima Máxima Média de 5 anos
Janeiro -8,1% -11,4% -15,1% -8,1% -12,6%

Fevereiro -9,6% -10,3% -15,3% -9,6% -12,9%
Março -10,8% -10,7% -16,7% -10,7% -12,9%
Abril -8,6% -9,7% -16,3% -8,6% -12,2%
Maio -7,6% -9,4% -15,8% -7,6% -11,6%
Junho -8,0% -10,1% -17,1% -6,7% -10,9%
Julho -9,9% -17,2% -5,3% -10,7%

Agosto -7,6% -16,1% -6,9% -10,0%
Setembro -2,9% -14,3% -2,9% -8,9%
Outubro -4,7% -11,5% -4,7% -8,1%

Novembro -7,3% -12,5% -6,9% -9,5%
Dezembro -6,6% -17,1% -6,6% -12,0%

Período 2021 2020 Mínima Máxima Média de 5 anos
Janeiro -9,1% -15,7% -18,5% -9,1% -14,3%

Fevereiro -9,8% -14,7% -20,2% -9,8% -13,9%
Março -8,6% -15,6% -21,1% -8,6% -14,3%
Abril -7,2% -14,9% -19,4% -7,2% -13,8%
Maio -5,5% -14,3% -18,2% -5,5% -12,8%
Junho -4,2% -15,4% -18,9% -4,2% -12,4%
Julho -15,5% -20,1% -9,2% -13,2%

Agosto -11,9% -17,1% -7,6% -11,5%
Setembro -6,3% -14,6% -6,3% -9,9%
Outubro -9,2% -12,6% -7,0% -9,6%

Novembro -9,7% -16,7% -7,6% -11,2%
Dezembro -11,3% -22,3% -10,2% -14,1%

Período 2021 2020 Mínima Máxima Média de 5 anos
Janeiro -5,7% -10,6% -13,4% -5,7% -10,8%

Fevereiro -8,2% -7,2% -14,5% -7,2% -10,9%
Março -8,6% -9,4% -13,3% -8,6% -11,4%
Abril -7,3% -8,2% -14,9% -7,3% -11,5%
Maio -5,8% -8,6% -15,4% -5,8% -11,3%
Junho -6,1% -7,2% -16,5% -6,1% -10,3%
Julho -5,6% -16,5% -5,6% -9,7%

Agosto -1,4% -14,8% -1,4% -7,7%
Setembro -1,6% -12,8% -1,6% -7,6%
Outubro -3,3% -10,8% -3,3% -7,6%

Novembro -4,1% -12,8% -4,1% -7,8%
Dezembro -5,5% -13,4% -5,2% -9,3%

Praça Atual 7 dias Δ 7 dias
Rondônia -5,6% -4,5% -1,05

Minas Gerais -5,5% -4,5% -0,94
Cáceres -5,2% -4,4% -0,86

Campo Grande -4,6% -4,0% -0,60
Bahia -8,5% -8,1% -0,45
Pará -9,5% -9,1% -0,40

Cuiabá -3,8% -3,5% -0,28
Tocantins -7,6% -7,5% -0,11

Colider -6,1% -6,1% -0,04
Rondonópolis -4,8% -4,8% 0,00
Cassilândia -4,4% -4,7% 0,36

Norte do Goiás -6,2% -6,6% 0,42
Dourados -3,2% -3,7% 0,44

Três Lagoas -3,0% -5,2% 2,19
Goiânia -5,8% -9,0% 3,15

Rio verde -2,9% -6,4% 3,50
Paraná -3,8% -9,6% 5,81

Praça Atual 30 dias Δ 30 dias
Bahia -8,5% -4,8% -3,69
Pará -9,5% -6,5% -3,01

Tocantins -7,6% -4,6% -2,94
Cáceres -5,2% -2,9% -2,30
Cuiabá -3,8% -1,5% -2,26
Colider -6,1% -4,3% -1,87

Rondonópolis -4,8% -3,8% -1,08
Rondônia -5,6% -4,7% -0,89

Minas Gerais -5,5% -4,6% -0,85
Cassilândia -4,4% -4,5% 0,16

Goiânia -5,8% -6,1% 0,27
Campo Grande -4,6% -4,9% 0,28
Norte do Goiás -6,2% -6,6% 0,37

Dourados -3,2% -4,3% 1,03
Três Lagoas -3,0% -6,1% 3,05

Paraná -3,8% -7,2% 3,40
Rio verde -2,9% -6,9% 3,94
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