
Numeração Relação das tabelas de resultados para a publicação POF 2017-2018 : Análise da Segurança Alimentar no Brasil  

Tabela 1.1 Despesa monetária e não monetária média mensal familiar, por situação de 
segurança alimentar existente no domicílio, segundo os tipos de despesa –  
Brasil - período 2017-2018 

Tabela 1.2 Despesa monetária e não monetária média mensal familiar, por situação de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
segurança alimentar existente no domicílio, segundo os tipos de despesa  
Brasil - área urbana - período 2017-2018 

 

Tabela 1.3 Despesa monetária e não monetária média mensal familiar, por situação de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
segurança alimentar existente no domicílio, segundo os tipos de despesa  
Brasil - área rural - período 2017-2018 

 

Tabela 1.4 Despesa monetária e não monetária média mensal familiar, por situação de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
segurança alimentar existente no domicílio, segundo os tipos de despesa  
Região Norte - período 2017-2018 

 

Tabela 1.5 Despesa monetária e não monetária média mensal familiar, por situação de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
segurança alimentar existente no domicílio, segundo os tipos de despesa  
Região Nordeste - período 2017-2018 

 

Tabela 1.6 Despesa monetária e não monetária média mensal familiar, por situação de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
segurança alimentar existente no domicílio, segundo os tipos de despesa  
Região Sudeste - período 2017-2018 

 

Tabela 1.7 Despesa monetária e não monetária média mensal familiar, por situação de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
segurança alimentar existente no domicílio, segundo os tipos de despesa  
Região Sul - período 2017-2018 

 

Tabela 1.8 Despesa monetária e não monetária média mensal familiar, por situação de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
segurança alimentar existente no domicílio, segundo os tipos de despesa  
Região Centro-Oeste - período 2017-2018 

 

Tabela 2.1 Despesas monetária e não monetária média mensal familiar com alimentação, 
por situação de segurança alimentar existente no domicílio, segundo os tipos de despesa 
Brasil - período 2017-2018 

 

Tabela 2.2 Despesas monetária e não monetária média mensal familiar com alimentação, 
por situação de segurança alimentar existente no domicílio, segundo os tipos de despesa 
Brasil - área urbana - período 2017-2018 

 

Tabela 2.3 Despesas monetária e não monetária média mensal familiar com alimentação, 
por situação de segurança alimentar existente no domicílio, segundo os tipos de despesa 
Brasil - área rural - período 2017-2018 

 

Tabela 2.4 Despesas monetária e não monetária média mensal familiar com alimentação, 
por situação de segurança alimentar existente no domicílio, segundo os tipos de despesa 
Região Norte - período 2017-2018 

 

Tabela 2.5 Despesas monetária e não monetária média mensal familiar com alimentação, 
por situação de segurança alimentar existente no domicílio, segundo os tipos de despesa 
Região Nordeste - período 2017-2018 

 

Tabela 2.6  Despesas monetária e não monetária média mensal familiar com alimentação, 
por situação de segurança alimentar existente no domicílio, segundo os tipos de despesa 
Região Sudeste - período 2017-2018 

 

Tabela 2.7 Despesas monetária e não monetária média mensal familiar com alimentação, 
por situação de segurança alimentar existente no domicílio, segundo os tipos de despesa 
Região Sul - período 2017-2018 

 

Tabela 2.8 Despesas monetária e não monetária média mensal familiar com alimentação, 
por situação de segurança alimentar existente no domicílio, segundo os tipos de despesa 
Região Centro-Oeste - período 2017-2018 

 

Tabela 3.1 Aquisição alimentar domiciliar per capita anual, por situação de segurança 
alimentar existente no domicílio, segundo os produtos - Brasil - período 2017-2018 

 

Tabela 3.2 Aquisição alimentar domiciliar per capita anual, por situação de segurança 
alimentar existente no domicílio, segundo os produtos - Brasil - área urbana 
período 2017-2018 

 



Tabela 3.3 Aquisição alimentar domiciliar per capita anual, por situação de segurança 
alimentar existente no domicílio, segundo os produtos - Brasil - área rural 
período 2017-2018 

 

Tabela 3.4 Aquisição alimentar domiciliar per capita anual, por situação de segurança 
alimentar existente no domicílio, segundo os produtos - Região Norte  
período 2017-2018 

 

Tabela 3.5 Aquisição alimentar domiciliar per capita anual, por situação de segurança 
alimentar existente no domicílio, segundo os produtos - Região Nordeste  
período 2017-2018 

 

Tabela 3.6 Aquisição alimentar domiciliar per capita anual, por situação de segurança 
alimentar existente no domicílio, segundo os produtos - Região Sudeste  
período 2017-2018 

 

Tabela 3.7 Aquisição alimentar domiciliar per capita anual, por situação de segurança 
alimentar existente no domicílio, segundo os produtos - Região Sul 
período 2017-2018 

 

Tabela 3.8 Aquisição alimentar domiciliar per capita anual, por situação de segurança 
alimentar existente no domicílio, segundo os produtos - Região Centro-Oeste 
período 2017-2018 

 

Tabela 4.1 
Rendimento total e variação patrimonial médio mensal familiar, por situação de segurança alimentar existente 
no domicílio, segundo os tipos de origem dos recebimentos - Brasil - período 2017-2018                                                

  

Tabela 4.2 
Rendimento total e variação patrimonial médio mensal familiar, por situação de segurança alimentar existente 
no domicílio, segundo os tipos de origem dos recebimentos - Brasil - área urbana -  período 2017-2018                                                

  

Tabela 4.3 
Rendimento total e variação patrimonial médio mensal familiar, por situação de segurança alimentar existente 
no domicílio, segundo os tipos de origem dos recebimentos - Brasil - área rural - período 2017-2018                                                

  

Tabela 4.4 
Rendimento total e variação patrimonial médio mensal familiar, por situação de segurança alimentar existente 
no domicílio, segundo os tipos de origem dos recebimentos - Região Norte - período 2017-2018                                                

  

Tabela 4.5 
Rendimento total e variação patrimonial médio mensal familiar, por situação de segurança alimentar existente 
no domicílio,  segundo os tipos de origem dos recebimentos - Região Nordeste - período 2017-2018                                                

  

Tabela 4.6 
Rendimento total e variação patrimonial médio mensal familiar, por situação de segurança alimentar existente 
no domicílio, segundo os tipos de origem dos recebimentos - Região Sudeste - período 2017-2018                                                

  

Tabela 4.7 
Rendimento total e variação patrimonial médio mensal familiar, por situação de segurança alimentar existente 
no domicílio, segundo os tipos de origem dos recebimentos - Região Sul - período 2017-2018                                                

  

Tabela 4.8 
Rendimento total e variação patrimonial médio mensal familiar, por situação de segurança alimentar existente 
no domicílio, segundo os tipos de origem dos recebimentos - Região Centro-Oeste  período 2017-2018                                                

  

Tabela 5.1 Domicílios particulares permanentes, por situação de segurança alimentar existente no domicílio, segundo as Grandes 
Regiões e as Unidades da Federação – período 2017-2018 

Tabela 5.2 Distribuição dos domicílios particulares permanentes, por situação de segurança alimentar existente no domicílio, 
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – período 2017-2018 

 


