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Anexos 

 1 - Coeficientes de variação das despesas monetária e não monetária média mensal familiar, por classes 
de rendimento total e variação patrimonial mensal familiar, segundo os tipos de despesa, com indicação 
do número e tamanho médio das famílias - Brasil - período 2017-2018 

2 - Coeficientes de variação das despesas monetária e não monetária média mensal familiar, com 
alimentação, por classes de rendimento total e variação patrimonial mensal familiar, segundo os tipos de 
despesa, com indicação do número e tamanho médio das famílias - Brasil - período 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


