
Aracaju registra alta de 0,75% no IPCA de
abril

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) variou 0,75% em abril de 2021, após
alta de 1,09% em março. Em abril de 2020, o IPCA registrava 0,15%. Nos quatro primeiros
meses do ano, o índice acumula alta de 3,31%. No acumulado dos últimos 12 meses, a alta é de
5,88%.

Períod
o

BR Aracaju

Abril de 2021 0,31% 0,75%
Março de 2021 0,93% 1,09%
Abril de 2020 -0,31% 0,15%
Acumulado no ano 2,37% 3,31%
Acumulado nos 12 meses 6,76% 5,88%

O IPCA é calculado pelo IBGE desde 1980, se refere às famílias com rendimento monetário de
um a 40 salários-mínimos, qualquer que seja a fonte, e abrange dez regiões metropolitanas do
país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e Brasília.
Para o cálculo do índice do mês, foram comparados os preços coletados no período de 30 de
março a 29 de abril de 2021 (referência) com os preços vigentes no período de 2 de março a 29
de março de 2021 (base). Cabe lembrar que, em virtude do quadro de emergência de saúde
pública causado pela COVID-19, o IBGE suspendeu, no dia 18 de março de 2020, a coleta
presencial de preços nos locais de compra. A partir dessa data, os preços passaram a ser
coletados por outros meios, como pesquisas realizadas em sites de internet, por telefone ou por
e-mail.

O grupo de produtos e serviços com maior impacto no mês de abril foi o de Saúde e cuidados
pessoais, com alta de 1,50%. Da variação total de 0,75% registrada pelo IPCA no mês, o grupo
respondeu por 0,24 ponto porcentual (p.p.). A alta dos produtos farmacêuticos, que subiram
3,04%, tiveram o maior impacto no grupo (0,12 p.p).

O segundo maior impacto veio do grupo de Habitação, com variação de 1,32% e responsável por
0,17 p.p. do total de 0,75%. A energia elétrica residencial (2,11%) foi a principal responsável pela
alta do grupo, seguida do gás de botijão (3,69%) e do aluguel residencial (0,98%).

Outro impacto importante veio do grupo Transportes, que teve alta de 0,82% com impacto de
0,15 p.p. no IPCA do mês. Os principais responsáveis pela alta no grupo foram o automóvel novo
(1,77%) e o conserto de automóvel (2,37%). O único impacto negativo veio do grupo Educação,
com variação de -0,05%.



INPC tem alta de 0,79%
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC do mês de abril apresentou variação de
0,79%. Em março, o índice registrou 0,81%. Nos quatro primeiros meses de 2021, o índice
acumula alta de 3,06%. No acumulado de 12 meses, a alta registrada foi de 5,96%.
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Abril de 2021 0,38% 0,79%

Março de 2021 0,86% 0,81%

Abril de 2020 -0,23% 0,20%

Acumulado no ano 2,35% 3,06%

Acumulado nos 12 meses 7,59% 5,96%




