
Notas técnicas

Conceitos e defi nições

Neste módulo são apresentados alguns conceitos e defi ni-
ções importantes e que se relacionam com os resultados especí-
fi cos desta publicação, segundo os temas: Domicílios, Pessoas, 
Unidades de Consumo, Quantidades Adquiridas de Alimentos e 
Bebidas, Despesas e Rendimentos. Antecede aos temas, a des-
crição das referências temporais inerentes ao levantamento e 
qualidade das informações sobre orçamentos familiares. Estas 
defi nições da variável tempo são básicas para o entendimento 
dos conceitos e resultados da pesquisa. 

 Na POF de 2002-2003, três enfoques temporais foram 
utilizados.

• Período de realização da pesquisa

Para propiciar a estimação de orçamentos familiares que 
contemplem as alterações a que estão sujeitos ao longo do 
ano, as despesas, as quantidades de bens adquiridos e os 
rendimentos, defi niu-se o tempo de duração da pesquisa 
em 12 meses. A POF de 2002-2003 foi realizada no período 
compreendido entre julho de 2002 e junho de 2003.

• Período de referência das informações de aquisições 
(despesas e quantidades) e rendimentos 

A pesquisa de uma grande diversidade de itens de despe-
sas, com diferentes valores unitários e diferentes freqüên-
cias de aquisição, requer defi nir períodos de observação 
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variados. Em geral, as despesas de menor valor são aquelas normalmente 
realizadas com mais freqüência e as despesas de maior valor são aquelas 
realizadas com menor freqüência.  Além disso, a memória das informa-
ções relacionadas a uma aquisição com valor mais elevado é preservada 
por um período de tempo mais longo. Assim, com o objetivo de ampliar 
a capacidade do informante para fornecer os valores das despesas e as 
quantidades de alimentos e bebidas das aquisições realizadas, e ainda as 
demais informações a elas associadas, foram defi nidos quatro períodos 

de referência: sete dias, 30 dias, 90 dias e 12 meses, segundo os critérios 
de freqüência de aquisição e do nível do valor do gasto.

As quantidades de alimentos e bebidas foram pesquisadas, segundo o 
período de referência de sete dias.

Os rendimentos e as informações a eles relacionadas são coletados, 
segundo o período de referência de 12 meses.

Como a operação da coleta tem duração de 12 meses, os períodos de 
referência das informações de despesas e rendimentos não correspondem 
às mesmas datas para cada domicílio selecionado. Para cada informante os 
períodos de referência foram estabelecidos como o tempo que antecede à 
data de realização da coleta no domicílio, exceto o período de referência de 
sete dias que são contados no decorrer da entrevista.

• Data referencial da pesquisa

Como a POF combina um período de coleta de 12 meses com períodos 
de referência de até 12 meses, para alguns itens de despesa bem como 
os rendimentos, as informações estão distribuídas em um período de 
24 meses. Durante os 24 meses mencionados, ocorreram mudanças 
absolutas e relativas nos preços, requerendo que os valores levantados 
na pesquisa fossem valorados a preços de uma determinada data. 

A data referencial fi xada para apresentação dos resultados da POF de 
2002-2003 foi  15 de janeiro de 2003.

Domicílio

Domicílio é a unidade amostral da pesquisa, consistindo, também, em 
importante unidade de investigação e análise na caracterização das condições 
de moradia das famílias.   

É a moradia estruturalmente separada e independente, constituída por 
um ou mais cômodos, sendo que as condições de separação e independência 
de acesso devem ser satisfeitas. 

A condição de separação é atendida quando o local de moradia é limitado 
por paredes, muros, cercas, e outros, é coberto por um teto, e permite que 
seus moradores se isolem, arcando com parte ou todas as suas despesas de 
alimentação ou moradia. 
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A independência é atendida quando o local de moradia tem acesso direto, 
permitindo que seus moradores possam entrar e sair sem passar por local de 
moradia de outras pessoas. 

Domicílio particular permanente

Destina-se à habitação de uma ou mais pessoas, ligadas por laços de 
parentesco, dependência doméstica ou normas de convivência, sendo todo 
ou parte destinado, exclusivamente, à moradia.

Na POF, em função de seus objetivos e características, somente foram 
pesquisados os domicílios particulares permanentes.

Unidade de Consumo

A Unidade de Consumo é a unidade básica para investigação e análise 
dos orçamentos. Como mencionado na introdução desta publicação, na POF, 
o termo “família” foi considerado equivalente a Unidade de Consumo.

A Unidade de Consumo compreende um único morador ou conjunto de 
moradores que compartilham da mesma fonte de alimentação, isto é, utilizam 
um mesmo estoque de alimentos e/ou realizam um conjunto de despesas 
alimentares comuns. Nos casos onde não existia estoque de alimentos nem 
despesas alimentares comuns à identifi cação ocorreu através das despesas 
com moradia.

Tamanho da Unidade de Consumo

Corresponde ao número total de moradores integrantes da Unidade de 
Consumo.

Estimativa do tamanho médio da Unidade de Consumo

Conceito derivado, utilizado no plano tabular, defi nido como a razão 
entre valor  estimado da população no total e valor estimado do número de  
unidades de consumo no total. A mesma defi nição se aplica para o tamanho 
médio da Unidade de Consumo em cada classe de rendimento.  

Pessoas

Pessoa moradora

Pessoa que tinha o domicílio como residência única ou principal e se 
achava presente por ocasião da pesquisa. A pessoa é moradora ausente se, 
por ocasião da coleta, estava afastada, temporariamente, por período não 
superior a 12 meses.

Número de pessoas moradoras

Conceito derivado, utilizado no plano tabular, que consiste na estimativa 
do total do número de pessoas moradoras presentes e ausentes das unidades 
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de consumo na população ou em uma determinada classe de rendimento. 
Equivale à estimativa da população residente a partir da POF.

Unidade de Orçamento

Morador que teve alguma participação no orçamento da unidade de 
consumo no período de referência de 12 meses. 

Os moradores ausentes, os moradores com menos de 10 anos de idade 
e os moradores cuja condição no domicílio fosse de empregado doméstico 
ou parente de empregado doméstico não foram pesquisados como Unidade 
de Orçamento. Nas situações de moradores com menos de 10 anos, as aqui-
sições e rendimentos correspondentes são registrados juntamente com os da 
pessoa responsável. 

 A Unidade de Orçamento é representada por:

a) Unidade de Orçamento Despesa

Morador cuja participação no orçamento da unidade de consumo repre-
sentou a realização de aquisições monetárias e/ou não-monetárias;

b) Unidade de Orçamento Rendimento

 Morador cuja participação no orçamento da unidade de consumo repre-
sentou qualquer tipo de ganho monetário - remuneração do trabalho, 
transferência, aluguel de imóvel, aplicações fi nanceiras, entre outros. 
Também foram consideradas todas as pessoas que tiveram algum tipo 
de trabalho não-remunerado.

Quantidades adquiridas de 
alimentos e bebidas

As quantidades adquiridas de alimentos e bebidas correspondem a todas 
as aquisições realizadas para consumo domiciliar pela unidade de consumo 
durante o período da pesquisa.

Na metodologia utilizada as quantidades físicas referem-se sempre à 
forma “tal como adquirida”, isto é, segundo descrição registrada na Caderneta 
de Despesa Coletiva. 

Despesas

A Pesquisa de Orçamentos Familiares teve como objetivo principal pes-
quisar todas as despesas e a variável principal para efeito desta publicação 
são as quantidades adquiridas de alimentos e bebidas. As despesas foram 
defi nidas como monetárias e não-monetárias. 

Despesas monetárias são aquelas efetuadas através de pagamento, 
realizado à vista ou a prazo, em dinheiro, cheque ou com utilização de cartão 
de crédito. 

Despesas não-monetárias correspondem a tudo que é produzido, pesca-
do, caçado, coletado ou recebido em bens (troca, doação, retirada do negócio 
e salário em bens) utilizados ou consumidos durante o período de referência 
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da pesquisa e que, pelo menos na última transação, não tenha passado pelo 
mercado. Nesse sentido, o estoque, ou seja, os produtos que não foram uti-
lizados ou consumidos, não foram considerados despesas não-monetárias. 
As valorações das despesas não monetárias foram realizadas pelos próprios 
informantes, considerando os preços vigentes no mercado local. 

Além dos valores das despesas, das quantidades e unidades de medida, a 
forma de obtenção complementa a caracterização das aquisições informadas.  

Despesa total

Inclui todas as despesas monetárias e não-monetárias realizadas pela 
unidade de consumo na aquisição de produtos e bens de qualquer espécie e 
natureza, além do serviço de aluguel. 

Compõem a despesa total todas as despesas monetárias e não-monetá-
rias correntes (despesas de consumo e outras despesas correntes), o aumento 
do ativo e a diminuição do passivo. 

Despesas correntes

As despesas correntes incluem as despesas de consumo e as outras 
despesas correntes. 

Despesas de consumo

Correspondem às despesas realizadas pelas unidades de consumo  com 
aquisições de bens e serviços utilizados para atender diretamente as necessi-
dades e desejos pessoais de seus componentes no período da pesquisa. Estão 
organizadas segundo os seguintes grupamentos: alimentação, habitação, ves-
tuário, transporte, higiene e cuidados pessoais, assistência à saúde, educação, 
recreação e cultura, fumo, serviços pessoais e outras despesas diversas não 
classifi cadas anteriormente.

Na presente publicação as despesas de consumo são representadas pelo 
grupo de alimentação no domicílio.

Alimentação

Aquisição total com alimentação (alimentos e bebidas) realizada pela 
unidade de consumo destinada ao domicílio. 

Para a determinação das estimativas das quantidades adquiridas de 
alimentos e bebidas foram utilizadas todas as informações das aquisições, 
tanto monetárias e não-monetárias realizadas durante o período da pesquisa. 
A seguir são apresentadas as diferentes categorias de classifi cação da forma 
de aquisição (forma de obtenção) dos produtos alimentares informadas pelas 
unidades de consumo. 

Forma de obtenção

Refere-se à forma de obtenção dos produtos e serviços adquiridos pelas 
unidades de consumo. Tornou-se muito importante na POF 2002-2003 uma 
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vez que, diferentemente da POF 1987 e da POF 1995-1996, foram coletadas 
informações sobre as aquisições monetárias e não-monetárias. Deste modo, 
utilizou-se a forma de obtenção como variável de classifi cação das despesas, 
no sentido de identifi cá-las como monetárias e não- monetárias.

Assim, foram defi nidas as seguintes categorias para a variável forma 
de obtenção:

1 - Monetária à vista para a Unidade de Consumo – quando o dispêndio 
realizado por qualquer membro na aquisição do produto ou serviço, 
destinado à própria Unidade de Consumo, teve o pagamento efetivado 
em dinheiro, cheque, cartão, vale-refeição, vale-transporte, etc., e foi 
praticado sem nenhum parcelamento.

2 - Monetária à vista para outra Unidade de Consumo – quando o dispên-
dio realizado por qualquer membro na aquisição do produto ou serviço, 
destinado à outra Unidade de Consumo, teve o pagamento efetivado 
em dinheiro, cheque, cartão, vale-refeição, vale-transporte, etc., e foi 
praticado sem nenhum parcelamento.

3 - Monetária a prazo para a Unidade de Consumo – quando o dispêndio 
realizado por qualquer membro na aquisição do produto ou serviço, 
destinado à própria Unidade de Consumo, teve o pagamento efetivado 
em dinheiro, cheque, cartão, vale-refeição, vale-transporte, etc., e foi 
praticado com qualquer tipo de parcelamento.

4 - Monetária a prazo para outra Unidade de Consumo – quando o dispên-
dio realizado por qualquer membro na aquisição do produto ou serviço, 
destinado à outra Unidade de Consumo, teve o pagamento efetivado 
em dinheiro, cheque, cartão, vale-refeição, vale-transporte, etc., e foi 
praticado com qualquer tipo parcelamento.

5 - Doação – quando, na aquisição do produto pelo morador, não houve 
nenhum dispêndio em dinheiro, cheque, cartão ou bens e serviços, ou 
seja, o produto foi adquirido sem nenhum custo.

6 - Retirada do negócio – quando a aquisição do produto pelo morador 
foi feita utilizando-se estoque não destinado ao consumo do domicílio e 
voltado para o comércio ou negócio a cargo do morador.

7 - Troca - quando um produto foi adquirido pelo morador mediante 
permuta por outro produto ou serviço.                 

8 - Produção própria – quando a aquisição do produto pelo morador re-
presentou uma retirada de sua própria produção (autoconsumo).  Essa 
classifi cação só foi utilizada se nenhuma parte da produção foi comer-
cializada, pois, caso contrário, representou uma retirada do negócio.

9 - Outra – quando foi verifi cada uma outra forma de aquisição que não 
se enquadre nas defi nições acima como produto achado, produto rou-
bado, entre outros.

 Cabe ressaltar que, na classifi cação adotada na geração dos resulta-
dos para todos os tipos de aquisições, defi niu-se como despesas monetárias 
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aquelas correspondentes às  categorias da variável forma de obtenção de 
1 a 4, e como despesas não-monetárias as correspondentes às categorias 
de 5 a 9.

Rendimentos          

 A análise dos rendimentos é determinante para os estudos socioeconô-
micos e, em particular nesta exploração específi ca de resultados da POF, tendo 
em vista a possibilidade de análise conjunta com as aquisições de alimentos 
e bebidas que permitem avaliações mais completas.

Rendimento monetário

Considerou-se como rendimento todo e qualquer tipo de ganho mone-
tário recebido durante o período de referência de 12 meses anteriores à data 
de realização da coleta das informações. 

O rendimento foi pesquisado para cada um dos moradores que constituiu 
uma unidade de orçamento rendimento. 

Rendimento não-monetário

Considerou-se como rendimento não-monetário a parcela equivalente 
às despesas não-monetárias, defi nidas como tudo que é produzido, pescado, 
caçado, coletado ou recebido em bens (troca, doação, retirada do negócio, 
produção própria e salário em bens) utilizados ou consumidos durante o pe-
ríodo de referência da pesquisa e que, pelo menos na última transação, não 
tenha passado pelo mercado. 

É importante observar que as despesas não-monetárias são iguais, 
em termos contábeis, às receitas não-monetárias com exceção do aluguel 
estimado.

Para a imputação do valor do rendimento não-monetário correspondente 
ao aluguel de imóveis, foram deduzidas, do valor do aluguel estimado pelas 
unidades de consumo,  as despesas com manutenção e reparos, impostos, 
taxas de serviços e seguros com o domicílio, conforme as recomendações 
contidas no documento Informe de la decimoséptima Conferencia Internacional 
de Estadisticos del Trabajo (2003).

Rendimento bruto total

O rendimento bruto total da unidade de consumo corresponde ao so-
matório dos rendimentos monetários auferidos por todos os componentes 
da unidade de consumo no período de referência e dos rendimentos não-
monetários na unidade de consumo.

Rendimento monetário e não-monetário 

Adotou-se nas tabelas a denominação “Rendimentos monetários e não-
monetários” para representar o conceito rendimento bruto total. A estimativa 
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corresponde ao somatório dos rendimentos brutos monetários dos compo-
nentes das unidades de consumo, exclusive os empregados domésticos e seus 
parentes, acrescido do total dos rendimentos não-monetários das unidades 
de consumo. 

Classes de rendimento monetário e não-monetário mensal 

familiar

Na presente divulgação, optou-se por utilizar a defi nição de rendimento 
monetário e não-monetário mensal familiar nas tabelas que estão agrupadas 
em classes  na apresentação dos resultados. 

Nas classes de rendimento monetário e não-monetário mensal familiar 
foram utilizados seis grupamentos, sendo que a categoria “sem rendimento” 
foi incluída na primeira classe. 

A seguir, é apresentada a relação das seis classes de rendimento mo-
netário e não-monetário mensal familiar com valores em Real e os valores 
equivalentes em salários mínimos de 15 de janeiro de 2003.

Salário mínimo

Considerou-se o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) vigente em 15 de 
janeiro de 2003, data referencial da pesquisa. 

Aquisição alimentar domiciliar

Para a coleta das informações respectivas aos alimentos adquiridos pelas 
famílias - alimentos e bebidas - destinados ao consumo domiciliar, utilizou-
se, a Caderneta de Despesa Coletiva, onde foram registrados, diariamente e 
durante sete dias consecutivos a descrição detalhada de cada produto adqui-
rido, a quantidade, a unidade de medida com o seu equivalente em peso ou 
volume - quando fosse pertinente -, a despesa, o local de compra e a forma 
de obtenção do produto.

Reais mensais
(R$)

Salários mínimos

Até 400,00 (1) Até 2 (1)

Mais de 400,00 a 600,00 Mais de 2 a   3

Mais de 600,00 a 1 000,00 Mais de 3 a   5

Mais de1 000,00 a 1 600,00 Mais de 5 a   8

Mais de1 600,00 a 3 000,00 Mais de 8 a 15

Mais de 3 000,00 Mais de 15

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Pesquisa de Orçamentos Familiares 2002-2003.

(1) Inclusive sem rendimento.

Quadro 1 - Classes de rendimento monetário e não-monetário mensal familiar
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Principais aspectos da coleta de informações

São apresentados, de forma resumida, os procedimentos gerais de coleta 
da POF de 2002-2003, com destaque e maior detalhamento para aqueles rela-
cionados à aquisição de alimentos e bebidas para consumo no domicílio.  

Instrumentos de coleta

A defi nição de instrumentos de coleta requer que alguns aspectos sejam 
considerados, tais como as características dos locais, onde a pesquisa será 
realizada, para possibilitar ao informante a precisão das respostas e determinar 
o ritmo da entrevista. Além disso, as experiências de trabalhos anteriores do 
próprio IBGE, bem como de outras instituições nacionais e internacionais, são 
levadas em conta. Questões como períodos de referência dos dados, registros 
diários e método recordatório podem ser citados como fatores específi cos que 
determinam os instrumentos de coleta numa POF.

Os instrumentos de coleta utilizados na POF de 2002-2003, organizados 
segundo o tipo de informação a ser pesquisada foram: Questionário do Do-
micílio, Questionário de Despesa Coletiva, Caderneta de Despesa Coletiva, 
Questionário de Despesa Individual, Questionário de Rendimentos Individual 
e Questionário de Condições de Vida. 

O instrumento básico para o registro das informações necessárias para a 
aplicação do modelo metodológico utilizado na obtenção das estimativas das 
quantidades adquiridas de produtos alimentares para consumo no domicílio 
foi a Caderneta de Despesa Coletiva.

 Nessa Caderneta, foram registradas diariamente durante sete dias 
consecutivos as aquisições - de uso comum na unidade de consumo - de 
alimentos, inclusive refeições prontas, bebidas, artigos de higiene pessoal e 
limpeza, artigos de papel, artigos de iluminação, fl ores naturais, alimentos e 
artigos para animais.

As informações destas aquisições foram fornecidas pela pessoa que 
administra ou dirige estes tipos de despesas no orçamento doméstico. Foram 
registradas todas as aquisições efetuadas no período de referência de sete 
dias e inclusive as aquisições realizadas pelos demais moradores da Unidade 
de Consumo relacionadas a alimentos e bebidas, bem como outros produtos 
pertinentes à caderneta de despesa coletiva para consumo no domicílio.

  Para cada dia do período de referência, foram pesquisadas e registradas 
as seguintes informações para cada produto adquirido: descrição detalhada 

do produto com suas respectivas quantidade adquirida e unidade de medida, 

despesa em reais com o produto adquirido, o tipo de local de compra onde 
ocorreu a aquisição e a  forma de aquisição ( monetária ou não-monetária ) do 
produto. Exemplo: aquisição de “três pacotes de 500 gramas de macarrão com 
ovos”  (descrição detalhada da aquisição), no valor de “R$ 3,60” (despesa), 
em “supermercado”  (local de compra) e “com pagamento monetário à vista 
para consumo no domicílio” (forma de obtenção).

 Cabe esclarecer que, mesmo com todos os procedimentos adotados 
na coleta das informações, principalmente aqueles voltados para garantir a 
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precisão e detalhamento dos registros de aquisições, no caso especifi co dos 
produtos alimentares adquiridos pela Unidade de Consumo, por tratar-se 
muitas vezes de aquisições de vários produtos  (por vezes de baixos valores) 
adquiridos num mesmo momento, ocorrem situações em que o informante 
não discriminou cada tipo de produto adquirido, nesses casos o registro foi 
descrito como agregado com seu respectivo valor total.

Para o agregado cujos componentes foram discriminados pelo infor-
mante, adotou-se o procedimento de distribuição da despesa descrito em 
“Tratamentos gerais das despesas e rendimentos” no item “Alocação das 
despesas agregadas da caderneta de despesa coletiva”. 

Diferentemente, para o agregado cujo conteúdo não foi discriminado 
pelo informante, não houve distribuição de sua despesa. Optou-se, nestes 
casos, por não levar em conta as informações de agregados. Adotou-se este 
procedimento porque a distribuição das aquisições assim informadas, tendo 
em vista as estratifi cações adotadas na divulgação (Grandes Regiões, Estados, 
Classes de rendimento, Situação do domicílio e Forma de obtenção), poderia 
provocar distorções nas estimativas dos resultados fi nais.

 Nas tabelas apresentadas nesta publicação, somente foram considera-
das para determinação das estimativas das quantidades adquiridas no ano 
per capita os produtos alimentares e bebidas.

Coleta das informações

Conforme mencionado anteriormente, tendo em vista as alterações de 
consumo que ocorrem nas diferentes épocas do ano, nas informações de 
despesas, quantidades e rendimentos, a coleta das informações da pesquisa 
no campo teve a duração de um ano.

Para garantir a distribuição de todos os estratos geográfi cos e socioeco-
nômicos durante os 12 meses, a pesquisa foi dividida em 52 períodos, sendo 
que, para cada domicílio selecionado, são indicados, dentre esses períodos, 
dois consecutivos em que obrigatoriamente foi iniciada a coleta.

Devido à complexidade de uma Pesquisa de Orçamentos Familiares, 
em primeiro lugar foi fundamental sensibilizar os informantes para os objeti-
vos da pesquisa e para a importância de sua participação num levantamento 
desta natureza. De modo a garantir a qualidade e precisão nas informações 
prestadas, foi realizado todo um trabalho através das equipes responsáveis 
pela coleta, com esta perspectiva.

As informações da Pesquisa de Orçamentos Familiares foram obtidas 
diretamente nos domicílios particulares permanentes selecionados, por 
meio de entrevistas junto aos seus moradores, durante um período de nove 
dias consecutivos.  O primeiro dia foi usado para abertura e identifi cação do 
domicílio e de seus moradores, quando se verifi cou, em primeiro lugar, se 
o domicílio atendia aos critérios defi nidos para prosseguimento ou não da 
entrevista nos dias seguintes. Este primeiro dia também foi utilizado para o 
levantamento das informações sobre as características de todas as pessoas 
moradoras. A partir do segundo dia de pesquisa, foi iniciado o preenchimento 
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dos questionários de coleta das informações previstas para o domicílio, rela-
tivos às aquisições - despesas e quantidades - e rendimentos, atividades que 
foram realizadas durante um período de sete dias, tempo estabelecido para o 
total do preenchimento destes questionários.  O nono dia foi empregado para 
o fechamento da coleta das informações de despesas e rendimentos. Também 
este dia foi utilizado para o preenchimento do questionário de avaliação das 
condições de vida e o fechamento da entrevista no domicílio.

 O método para a obtenção dos dados dos orçamentos familiares foi a 
aplicação de questionários específi cos sob a forma de entrevista presencial. 
Defi niu-se, entretanto, em função da freqüência com que determinada aqui-
sição é realizada e o seu valor, diferentes formas para o preenchimento das 
informações. Para as aquisições com ocorrências freqüentes, tanto aquelas 
de uso coletivo como as individuais, como, por exemplo, alimentação, trans-
portes e leitura, optou-se pelo registro diário. Nas Cadernetas de Despesa 
Coletiva os registros foram feitos pelos informantes (autopreenchimento) 
ou pelos agentes de pesquisa. Quanto às demais aquisições e rendimentos, 
utilizou-se o método de aplicação de questionários, por entrevista assistida, 
com recorrência à memória do informante.

O número de dias de visitas do agente de pesquisa em cada domicílio sele-
cionado para a realização da pesquisa foi decorrente do autopreenchimento pelo 
informante da Caderneta de Despesa Coletiva (registro das despesas e quantida-
des das aquisições de produtos de alimentação, higiene e limpeza de uso coletivo), 
sendo que, em média, esse número fi cou em torno de quatro dias.  

Em função das características do levantamento das informações, prin-
cipalmente em relação ao alto grau de detalhamento das diferentes variáveis 
pesquisadas, seus quantitativos e as difi culdades crescentes de acesso aos 
domicílios e seus moradores, adotou-se a alternativa de utilização de com-
putadores portáteis na coleta das informações. Com isso, buscou-se agilizar 
e garantir procedimentos padronizados de crítica e validação imediatamente 
no momento da coleta das informações, o que proporcionou ganhos signi-
fi cativos na qualidade dos dados e reduziu custos. A coleta e o registro das 
informações da pesquisa com o uso de computador portátil foram realizados 
em aproximadamente 70 % dos domicílios pesquisados. No restante, a coleta 
foi realizada pelo método tradicional, com a utilização de questionários impres-
sos. Em grande parcela dessas situações, o uso de questionários impressos 
ocorreu devido a restrições operacionais localizadas. 

Anualização das despesas e quantidades

Para cada informação de quantidade de produtos alimentares adquirida 
e informada em campo, o valor  anual foi obtido aplicando-se o multiplicador 
correspondente ao número de dias do ano dividido pelo número de dias pes-
quisados na Caderneta de Despesa Coletiva (sete), gerando-se um fator de 
anualização igual a 52. Efetuou-se o mesmo processo de anualização para as 
informações referentes à despesa, sendo que, neste caso específi co, levou-
se em conta os valores devidamente defl acionados (descontados os efeitos 
infl acionários) para a data de 15 de janeiro de 2003. Esse procedimento an-
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tecedeu a utilização destes valores no cálculo de preços médios por produto, 
que constituíram parâmetro básico para a crítica e imputação de quantidades 
adquiridas ou não informadas, descritas a seguir.

Crítica das variáveis quantidade, 
unidade de medida, peso ou volume e  
despesa com a aquisição

Esta etapa envolveu as seguintes variáveis: quantidade, unidade de 
medida, peso ou volume da unidade de medida e a despesa relacionada com 
a aquisição.

   Essa crítica consistiu das seguintes etapas: crítica individualizada de 
cada variável, crítica por cruzamento de variáveis e crítica dos valores de 
despesa e quantidade de produtos segundo a aplicação de procedimentos 
estatísticos.

Na crítica individualizada de cada variável utilizada foram corrigidos os 
erros oriundos de campo - informações incorretas - ou dados incorretamente 
digitadas em meio magnético, tendo como base a distribuição de freqüência 
obtida para cada variável objeto de crítica.

Na crítica por cruzamento de variáveis, foram analisados os dados con-
jugados de produtos e unidades de medida, e corrigidas as inconsistências 
verifi cadas, dada a incompatibilidades constatadas entre essas variáveis. 
Exemplo: arroz polido em tablete, alcatra em litros, farinha de mandioca em 
maço, etc.

Na terceira etapa de crítica a quantidade de produtos alimentares adquiri-
da pelas famílias foi relacionada diretamente à unidade de medida informada. 
De posse dos dados de peso ou volume das diferentes unidades de medida 
informadas (exemplos: caixa de 600 gramas, pacote de 200 gramas, garrafa de 
600 mililitros, etc.), as quantidades foram padronizadas em peso (quilograma) 
ou volume (litro). A crítica das quantidades adquiridas de produtos consistiu na 
análise do valor unitário relativo ao quilograma ou litro, obtido de forma direta 
através das informações sobre o dispêndio – valores em reais - e quantidade 
de unidades de medida (em peso ou volume).  Tendo-se como referência os 
preços por quilograma ou litro, foram rejeitados os registros outliers, ou seja, 
aqueles que se situaram nos extremos da curva de distribuição de preços/kg 
ou preços/l. Para esses casos procedeu-se a imputação das quantidades.   

Imputação de quantidades adquiridas

A falta de informações de campo e as informações rejeitadas como des-
crito anteriormente, da variável quantidade adquirida de produtos alimentares, 
demandaram a adoção do procedimento de imputação de valores no campo 
de registro da variável quantidade no banco de dados da POF. De um total 
de aproximadamente 820 000 aquisições, a maioria expressiva dos produtos 
(79,6%) apresentaram dados que possibilitaram a obtenção de preços médios 
consistentes de forma direta dos registros dos questionários, por quilograma 
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ou litro. A parcela dos produtos cuja quantidade adquirida não foi informada 
ou rejeitada (20,3% do total de registros de aquisições) teve o valor dessa 
quantidade imputado, dividindo-se o valor da despesa informado pelo preço 
médio das quantidades obtidas de forma direta dos questionários.

 É importante frisar que nesse procedimento de imputação foram utili-
zados os preços médios unitários, que representam os valores validados na 
crítica das quantidades registradas. 

Determinados produtos, em face da falta de informações que possi-
bilitassem a obtenção das quantidades adquiridas, não foram contempla-
dos com resultados (0,1% do total de registros de aquisições de produtos 
alimentares). Tratam-se, em sua maioria, de algumas verduras folhosas 
pouco consumidas, de doces caseiros e outros produtos [Anexo 1] que, em 
sua aquisição, não é possível a obtenção da quantidade de forma direta ou 
indiretamente a partir de imputação, baseada na despesa e preço unitário, 
conforme metodologia adotada. 

Estimativas das quantidades per capita 
adquiridas

De posse dos resultados das quantidades de produtos alimentares ad-
quiridas pelas famílias para o consumo domiciliar, a quantidade per capita 
anual de cada  produto foi obtida através da estimativa de razão entre a 
totalização das quantidades e a população residente estimada.

A seguir, são apresentadas as populações por classes de rendimento 
monetário e não-monetário mensal familiar (R$) no total Brasil e Grandes 
Regiões (Tabela1). Na Tabela 2, são apresentados os totais da população 
residente e sua participação no total Brasil por Grandes Regiões e Unidades 
da Federação.

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

Total 175 845 964 13 656 416 49 121 848 74 957 518 25 891 789 12 218 393

Até 400 (1) 26 502 399 2 744 049 14 650 375 5 563 740 1 874 213 1 670 021

Mais de 400 a 600 23 799 796 2 474 115 9 695 988 7 075 498 2 710 974 1 843 221

Mais de 600 a 1 000 37 486 902 3 408 979 10 539 193 14 588 426 6 018 967 2 931 337

Mais de 1 000 a 1 600 32 103 478 2 321 965 6 195 097 15 807 023 5 568 662 2 210 731

Mais de 1 600 a 3 000 29 697 923 1 639 720 4 755 306 15 801 691 5 656 468 1 844 737

Mais de 3 000 26 255 466 1 067 587 3 285 888 16 121 140 4 062 504 1 718 346

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Pesquisa de Orçamentos Familiares 2002-2003.

(1) Inclusive sem rendimento.

Classes de rendimento
monetário e não-monetário

mensal familiar
(R$)

Tabela 1 - População residente, por Grandes Regiões, segundo classes de
rendimento monetário e não-monetário mensal familiar - janeiro de 2003

População residente

Brasil
Grandes Regiões
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A classifi cação de produtos

Os produtos alimentares cujas informações foram registradas na POF 
de 2002-2003 foram classifi cados segundo uma base cadastral pré defi nida. 
Cabe ressaltar que, no decorrer da pesquisa, esta base foi sendo ampliada 
em função do surgimento de novos produtos adquiridos pelos domicílios 
ou novas descrições locais ou regionais de produtos. Ao fi nal da pesquisa, 
esta base apresentou um total de 5 442 descrições de produtos alimentares, 
totalizando, 1 680 tipos de alimentos e bebidas. Para a publicação de resulta-
dos de aquisição alimentar, as descrições foram agrupadas em grupos (17), 
subgrupo (45) e produtos (328), conforme Anexo 2.

Total Relativo (%)

Brasil 175 845 964 100,0

Norte 13 656 416 7,8

Rondônia 1 444 848 0,8
Acre 594 337 0,3
Amazonas 2 999 320 1,7
Roraima 352 521 0,2
Pará 6 519 392 3,7
Amapá 526 436 0,3
Tocantins 1 219 562 0,7

Nordeste 49 121 848 27,9

Maranhão 5 840 712 3,3
Piauí 2 912 037 1,7
Ceará 7 710 817 4,4
Rio Grande do Norte 2 871 891 1,6
Paraíba 3 507 731 2,0
Pernambuco 8 126 481 4,6
Alagoas 2 903 855 1,7
Sergipe 1 861 517 1,1
Bahia 13 386 807 7,6

Sudeste 74 957 518 42,6

Minas Gerais 18 455 612 10,5
Espírito Santo 3 227 991 1,8
Rio de Janeiro 14 808 240 8,4
São Paulo 38 465 675 21,9

Sul 25 891 789 14,7

Paraná 9 856 971 5,6
Santa Catarina 5 570 783 3,2
Rio Grande do Sul 10 464 035 6,0

Centro-Oeste 12 218 393 6,9

Mato Grosso do Sul 2 156 367 1,2
Mato Grosso 2 629 980 1,5
Goiás 5 262 401 3,0
Distrito Federal 2 169 645 1,2

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Pesquisa de Orçamentos Familiares 2002-2003.

Tabela 2 - População residente, segundo as Grandes Regiões
e Unidades da Federação - janeiro de 2003

Grandes Regiões
e

Unidades da Federação

População residente
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Aspectos de amostragem

Planejamento da amostra

A concepção do plano de amostragem adotado na atual pesquisa é basi-
camente a mesma que foi empregada na Pesquisa de Orçamentos Familiares 
1995-1996. 

Como a POF de 2002-2003 teve sua abrangência territorial ampliada, 
o planejamento da amostra foi distinto no tocante a esta condição, além de 
utilizar outra variável para estratifi cação e dimensionamento da amostra.

Assim, na POF de 2002-2003, adotou-se um plano amostral conglome-
rado em dois estágios, com estratifi cação geográfi ca e estatística (a partir de 
variável que caracteriza os estratos socioeconômicos) das unidades primárias 
de amostragem que correspondem aos setores da base geográfi ca do Censo 
Demográfi co 2000. As unidades secundárias de amostragem são os domicílios 
particulares permanentes. Os setores foram selecionados por amostragem 
sistemática com probabilidade proporcional ao número de domicílios no setor, 
ao passo que os domicílios foram selecionados por amostragem aleatória sim-
ples sem reposição, dentro dos setores selecionados. Em seguida, foi aplicado 
procedimento de distribuição dos setores (e respectivos domicílios seleciona-
dos)  ao longo dos 12 meses de duração da pesquisa, garantindo em todos os 
trimestres a coleta em todos os estratos geográfi cos e socioeconômicos.

Um dos aspectos específi cos desta POF refere-se principalmente à es-
tratifi cação, tanto geográfi ca como estatística. A estratifi cação geográfi ca teve 
por intuito espalhar geografi camente a amostra, garantindo a participação na 
amostra das diferentes partes do território brasileiro. Para a área urbana de 
cada Unidade da Federação, foram defi nidos os seguintes estratos geográfi -
cos: município da capital; região metropolitana sem o município da capital; e 
restante da área urbana. Com o objetivo de permitir comparação com as pes-
quisas anteriores, foram consideradas as regiões metropolitanas pesquisadas 
na POF de 1995-1996: Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio 
de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Nas áreas rurais, em função 
dos altos custos de coleta, principalmente devidos a grandes deslocamentos, 
a estratifi cação não foi defi nida em cada Unidade da Federação. Assim, foram 
defi nidos cinco estratos rurais, um para cada Grande Região (Norte, Nordeste, 
Sudeste, Sul e Centro-Oeste).

Ainda para efeito de comparação, nas regiões metropolitanas conside-
radas, foi mantida a estratifi cação geográfi ca das POFs passadas, de núcleo e 
periferia. O município da capital constituiu o núcleo, enquanto o restante da 
região metropolitana foi chamado de periferia. Para o caso do Distrito Federal, 
foram criadas duas subdivisões: uma contendo apenas a região administrativa 
de Brasília e outra contendo as demais regiões administrativas.

Nas POFs anteriores, os estratos estatísticos (socioeconômicos)  da 
pesquisa foram defi nidos com base em informações sobre rendimentos in-
vestigados nos Censos Demográfi cos. Ao fi nal de 2000, quando se deu o pla-
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nejamento da amostra desta POF, os dados coletados pelo Censo Demográfi co 
2000 sobre rendimentos ainda não estavam liberados. As informações para 
todos os setores censitários mais recentes disponíveis àquela época eram os 
dados da Contagem da População 1996, que não investigou a variável rendi-
mento. A variável escolhida, então, foi anos de estudo do responsável pelo 
domicílio, pois algumas análises realizadas a apontaram como uma proxy dos 
rendimentos dos responsáveis pelos domicílios. Com isso, a estratifi cação 
estatística, construída em cada estrato geográfi co, foi efetuada usando-se a 
média de anos de estudo dos responsáveis pelos domicílios no setor. 

Dimensionamento da amostra

O tamanho da amostra de setores foi determinado em função do tipo de 
estimador utilizado, do nível de precisão fi xado para a estimativa da média 
de anos de estudo dos responsáveis pelo domicílio, obtido a partir da Conta-
gem da População 1996 e do número esperado de domicílios com entrevista 
realizada em cada setor, em cada nível geográfi co de controle da estimação. 
Foram identifi cados dois níveis geográfi cos de controle: área urbana de cada 
Unidade da Federação e área rural de cada Grande Região. 

Foram fi xados coefi cientes de variação (CVs) de 3% para a estimativa da 
média de anos de estudo dos responsáveis pelos domicílios, para a área urba-
na de cada Unidade da Federação da Região Nordeste, Amazonas e Pará. O CV 
de 2% foi fi xado para cada Unidade da Federação das Regiões Sudeste, Sul e 
Centro-Oeste. Acre, Rondônia, Amapá e Tocantins, da Região Norte, tiveram CV 
fi xado em 4%. Nas áreas rurais das Regiões Norte e Nordeste, foi fi xado CV de 
4%, e para cada uma das demais Grandes Regiões, o CV fi xado foi de 3%. 

A alocação do total de setores selecionados em cada estrato foi propor-
cional ao número total de domicílios particulares permanentes no estrato, 
com a condição de haver pelo menos dois setores na amostra de cada estra-
to. O número fi xado  de domicílios com entrevista por setor foi estabelecido 
de acordo com a área da pesquisa: 10 domicílios nos setores urbanos, 16 
nos setores rurais das Regiões Norte e Nordeste, e 20 nos setores rurais das 
Regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. O tamanho efetivo da amostra foi de 
3 984 setores, correspondendo a um número esperado de 44 248 domicílios 
com entrevista. Estes valores, discriminados por Unidades da Federação, são 
apresentados na Tabela 3.

Seleção da amostra

A seleção dos setores foi feita independentemente em cada estrato, siste-
maticamente, e proporcional ao número de domicílios (ocupados e fechados) 
do setor da malha setorial de 2000.

 No momento da seleção dos setores, foi necessário fazer uma compa-
tibilização da malha de setores da Contagem da População 1996 (usada na 
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Esperados Selecionados Entrevistados

Brasil 3 984 44 248 60 911 48 470

Rondônia 87 972 1 338 1 112

Acre 83 890 1 198 960

Amazonas 87 966 1 319 1 075

Roraima 47 518 739 554

Pará 128 1 556 2 060 1 666

Amapá 46 496 685 568

Tocantins 76 826 1 175 933

Maranhão 186 2 064 2 716 2 231

Piauí 182 1 940 2 643 2 222

Ceará 156 1 752 2 510 2 017

Rio Grande do Norte 132 1 410 1 919 1 548

Paraíba 191 2 030 2 924 2 367

Pernambuco 131 1 490 2 173 1 674

Alagoas 252 2 616 3 555 2 965

Sergipe 102 1 086 1 497 1 143

Bahia 181 2 206 3 072 2 457

Minas Gerais 240 2 800 3 803 3 004

Espírito Santo 192 2 050 2 747 2 337

Rio de Janeiro 117 1 280 1 828 1 285

São Paulo 161 1 890 2 646 2 017

Paraná 182 2 010 2 799 2 263

Santa Catarina 183 1 950 2 648 1 989

Rio Grande do Sul 147 1 650 2 186 1 850

Mato Grosso do Sul 209 2 290 3 171 2 541

Mato Grosso 213 2 390 3 249 2 355

Goiás 193 2 240 3 097 2 356

Distrito Federal 80 880 1 214 981

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Pesquisa de Orçamentos Familiares 2002-2003.

Tabela 3 - Número de setores selecionados e domicílios esperados,
selecionados e entrevistados, segundo as Unidades da Federação - período 2002-2003

Unidades
da

Federação

Número
de setores

selecionados

Número de domicílios da amostra
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etapa de dimensionamento da amostra) com a malha de setores usada no 
Censo Demográfi co 2000. 

 Selecionados os 3 984 setores da amostra, foi feita uma listagem, em 
campo, de todos os domicílios pertencentes a esses setores, com o objetivo 
de se obter um cadastro atualizado para proceder à seleção dos domicílios. 
Devido à defasagem entre o cadastramento dos setores, através da listagem 
dos domicílios, e a efetivação da entrevista, é razoável esperar alguma desa-
tualização desse cadastro, motivo pelo qual a seleção dos domicílios foi feita 
com base no registro de todos os domicílios cadastrados (ocupados, fecha-
dos, vagos e de uso ocasional), permitindo assim a seleção de domicílios que 
viessem a alterar sua condição até a realização das entrevistas.

Prevendo a perda de domicílios por entrevista não-realizada na etapa de 
coleta de dados, proveniente da seleção de domicílios que não faziam parte da 
população-objetivo da pesquisa, como vagos, de uso ocasional ou coletivos,  e 
da perda de domicílios eleitos onde ocorreu, por exemplo, recusa ou fechado, 
optou-se por selecionar em cada setor um número maior de domicílios do 
que aquele estipulado durante o dimensionamento da amostra. Foi defi nido 
acréscimo baseado numa proporção esperada de entrevistas não-realizadas, 
em vez de substituir domicílios. Estipulou-se em 25% essa proporção para 
compensar a não-resposta, acarretando em 13 o número de domicílios sele-
cionados por setor urbano na expectativa de se obter 10 entrevistas realizadas. 
Foi defi nido em 20 o número de domicílios selecionados por setor rural das 
Regiões Norte e Nordeste na expectativa de se obter 16 entrevistas realizadas. 
Nos setores rurais das Regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul foi estabelecido 
em 25 na expectativa de 20 realizações de entrevistas.

Com base nas informações das listagens dos domicílios, foram identifi ca-
dos aqueles setores com altas taxas de crescimento em relação às informações 
do Censo Demográfi co 2000, com elevadas taxas de domicílios vagos e ainda 
aqueles com grande ocorrência de domicílios de uso ocasional. Nesses setores 
foram feitos acréscimos maiores, no momento da seleção, até o limite de 28 
domicílios para os setores das áreas urbanas e de 30 a 34 para os setores das 
áreas rurais, com a fi nalidade de compensar eventuais perdas na precisão do 
plano amostral.

De posse do total de domicílios listados e do número de domicílios a 
serem efetivamente selecionados por setor, realizou-se a seleção aleatória 
sem reposição dos domicílios, independente em cada setor. Na Tabela 3, estão 
apresentados, além dos números de domicílios esperados identifi cados no 
dimensionamento da amostra, os números de domicílios selecionados e o 
número de domicílios entrevistados por Unidades da Federação. 

Visando garantir a distribuição dos estratos da amostra ao longo dos 
12 meses de duração da pesquisa, os setores de cada estrato foram aleato-
riamente alocados por trimestre e seus domicílios espalhados ao longo do 
mesmo. Este processo de alocação visa a observação, para domicílios de 
todos os estratos, das naturais variações dos padrões de consumo conforme 
as épocas do ano.
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Expansão da amostra

Cada domicílio pertencente à amostra da Pesquisa de Orçamentos Familia-
res representa um determinado número de domicílios particulares permanentes 
da população (universo) de onde esta amostra foi selecionada. Com isso, a cada 
domicílio da amostra está associado um peso amostral ou fator de expansão 
que, atribuído às características investigadas pela POF, permite a obtenção de 
estimativas das quantidades de interesse para o universo da pesquisa.

Os pesos amostrais foram inicialmente calculados com base no plano 
amostral efetivamente utilizado na seleção da amostra, incorporando ajustes 
para compensar a não-resposta das unidades investigadas. Posteriormente, os 
pesos sofreram ajustes de calibração, procedimento que consistiu em obter, 
para cada Unidade da Federação (domínios de calibração), estimativas para 
o total de pessoas em determinados recortes iguais às respectivas projeções 

X1 Número de pessoas do sexo masculino na faixa de idade de 0 a 9 anos

X2 Número de pessoas do sexo masculino na faixa de idade de 10 a 19 anos

X3 Número de pessoas do sexo masculino na faixa de idade de 20 a 29 anos

X4 Número de pessoas do sexo masculino na faixa de idade de 30 a 39 anos

X5 Número de pessoas do sexo masculino na faixa de idade de 40 a 49 anos

X6 Número de pessoas do sexo masculino na faixa de idade de 50 a 59 anos

X7 Número de pessoas do sexo masculino na faixa de idade de 60 a 69 anos

X8 Número de pessoas do sexo masculino na faixa de idade de 70 anos ou mais

X9 Número de pessoas do sexo feminino na faixa de idade de 0 a 9 anos

X10 Número de pessoas do sexo feminino na faixa de idade de 10 a 19 anos

X11 Número de pessoas do sexo feminino na faixa de idade de 20 a 29 anos

X12 Número de pessoas do sexo feminino na faixa de idade de 30 a 39 anos

X13 Número de pessoas do sexo feminino na faixa de idade de 40 a 49 anos

X14 Número de pessoas do sexo feminino na faixa de idade de 50 a 59 anos

X15 Número de pessoas do sexo feminino na faixa de idade de 60 a 69 anos

X16 Número de pessoas do sexo feminino na faixa de idade de 70 anos ou mais

X17 Total de pessoas na área urbana

X18 Total de pessoas na área rural

X19 Total de pessoas no município da capital

X20 Total de pessoas na região metropolitana

Nota: Projeções fornecidas pela Coordenação de População e Indicadores Sociais da Diretoria de Pesquisas do IBGE.

Quadro 3 - Variáveis de calibração utilizadas no cálculo dos pesos amostrais
calibrados da Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF 2002-2003



                                 _______________________________________________________ Pesquisa de Orçamentos Familiares 2002-2003 

 Aquisiçao alimentar domiciliar per capita

populacionais obtidas para 15 de janeiro de 20031. As variáveis utilizadas para 
estimar estes totais são denominadas variáveis de calibração e estão descri-
tas abaixo. No Pará, Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janei-
ro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, foram consideradas as variáveis 
de calibração X1 até X20; no Distrito Federal, as variáveis X1 até X18; e nas 
demais Unidades da Federação, as variáveis X1 até X19. Como ilustração, a 
estimativa do total de pessoas do sexo masculino na faixa etária de 0 a 9 anos 
(X1) com base nos dados da POF de 2002-2003 é igual ao total de pessoas do 
sexo masculino na faixa etária de 0 a 9 anos projetado para 15 de janeiro de 
2003. Este procedimento foi desenvolvido utilizando-se o software estatístico 
Generalized Estimation System – GES.  

Obtenção das estimativas

A estimação do total de qualquer variável investigada na pesquisa foi 
feita multiplicando-se o valor da variável pelo peso associado à unidade de 
análise correspondente (domicílio, unidade de consumo ou pessoa). O peso 
foi calculado para cada domicílio e atribuído a cada unidade de consumo e 
pessoa desse domicílio. Dessa forma, foi possível calcular estimativas de totais 
para qualquer variável investigada na pesquisa, seja para características de 
domicílio, de unidade de consumo ou de pessoa.

Estimativas de razão também são objeto de algumas das tabelas desta 
publicação. É o caso, por exemplo, da despesa monetária e não-monetária 
mensal familiar por classes de rendimento monetário e não-monetário mensal 
familiar. Estas estimativas são obtidas tendo como numerador o total estimado 
das despesas monetárias e não-monetárias, e como denominador o total esti-
mado de unidades de consumo na classe de rendimento correspondente. 

Precisão das estimativas

Para cada estimativa derivada da pesquisa é necessário obter uma medida 
de precisão que auxilie na análise e interpretação dos dados resultantes da 
pesquisa. A medida, então, usada foi obtida através da variância do estima-
dor, que, em geral, por não ser conhecida, é estimada pelos dados da própria 
pesquisa. A variância é uma função do tipo de estimador, do plano amostral 
e do procedimento de expansão da amostra adotado. 

Os estimadores de variância de totais e razões, quantidades estimadas 
nesta pesquisa, foram obtidos através de Linearização de Taylor e do Método 
do Conglomerado Primário (HANSEN; HURWITZ; MADOW, 1953).  Os erros 
amostrais foram avaliados através das estimativas dos coefi cientes de variação 
(CVs), obtidos dividindo-se a variância estimada pela estimativa da quantidade 
de interesse. Nesta publicação, optou-se em disponibilizar as estimativas dos 
CVs da Tabela 1.1 selecionada do plano tabular de divulgação (Tabela 4). Os 
CVs para outras tabelas estarão disponibilizados no CD-ROM que acompanha 
a publicação.

1 Projeções fornecidas pela Coordenação de População e Indicadores Sociais, da Diretoria de Pesquisas, do IBGE.
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Norte Nordeste Sudeste Sul
Centro-
Oeste

Cereais e leguminosas 1,9 4,4 2,3 3,9 3,5 3,3

Cereais 2,1 4,9 2,7 4,1 3,9 3,4

Arroz não-especificado 4,9 13,0 7,3 11,4 8,6 7,6

Arroz polido 2,4 5,4 2,9 4,6 4,3 4,2

Milho em grão 9,8 19,9 11,4 16,7 24,6 23,9

Milho verde em conserva 7,5 16,7 13,5 11,5 10,7 11,6

Milho verde em espiga 12,5 31,8 21,1 21,1 29,1 27,8

Outros 19,9 32,3 37,6 27,4 53,0 41,5

Leguminosas 2,6 3,8 2,6 6,2 4,2 3,8

Feijão-fradinho 6,2 23,8 6,4 30,8 51,3 31,6

Feijão-jalo 51,9 14,1 17,6 86,7 27,0 33,6

Feijão-manteiga 11,2 28,7 13,7 51,8 20,0 54,3

Feijão-mulatinho 8,6 32,8 9,1 31,0 34,9 34,3

Feijão-preto 3,5 9,2 6,7 6,6 5,5 7,6

Feijão-rajado 4,3 5,2 4,5 7,8 12,2 5,8

Feijão-roxo 15,2 34,2 26,6 36,4 56,5 20,0

Outros feijões 5,9 7,8 15,0 8,7 15,1 10,8

Outras 8,1 16,7 16,6 10,3 14,1 11,0

Hortaliças 2,0 5,2 2,2 3,3 4,4 3,4

Hortaliças folhosas e florais 4,0 6,0 3,8 7,5 5,5 4,7

Acelga 27,9 34,0 35,9 37,7 25,0 39,1

Agrião 86,4 36,9 95,8 87,9 15,2 43,0

Alface 4,2 10,5 6,7 5,7 10,5 6,6

Cheiro-verde 7,5 14,1 5,6 12,5 22,6 10,6

Couve 6,4 11,9 29,7 8,5 11,9 8,2

Couve-brócolis 11,2 60,8 48,2 14,2 12,2 51,3

Couve-flor 8,8 25,6 25,2 12,0 11,3 16,9

Repolho 4,2 8,2 5,5 7,9 5,9 6,6

Outras 5,5 34,4 4,9 11,7 14,4 20,5

Hortaliças frutosas 2,2 4,5 2,5 4,0 4,0 3,8

Abóbora 4,4 20,5 6,6 6,4 15,1 13,4

Abobrinha 8,0 24,8 35,0 10,1 12,2 12,0

Azeitona em conserva 8,4 19,3 19,2 11,4 14,6 11,3

Berinjela 11,7 27,4 20,6 13,7 16,4 16,7

Cebola 2,3 3,8 2,5 4,3 5,5 4,6

Chuchu 4,3 13,0 6,3 6,6 11,2 10,6

Jiló 6,7 16,8 19,8 8,5 23,1 10,0

Maxixe 11,7 13,0 17,0 25,0 66,9 26,7

Pepino fresco 4,4 11,0 8,6 8,0 8,5 9,2

Pimentão 4,1 8,5 4,2 8,6 14,2 8,2

Quiabo 5,8 16,1 11,1 8,6 27,1 9,2

Tomate 3,8 4,1 2,5 7,8 3,9 3,6

Vagem 9,8 21,1 25,3 10,1 11,1 12,0

Outras 19,3 11,2 20,7 25,2 15,5 36,4

Hortaliças tuberosas e outras 2,8 8,7 2,8 4,3 5,9 4,1

Alho 3,3 6,4 5,3 4,9 8,4 5,4

Batata-aipo 22,7 73,1 40,9 21,7 50,2 99,8

Batata-baroa 21,8 40,1 100,0 27,2 40,7 73,5

Tabela 4 - Coeficientes de variação da aquisição alimentar domiciliar per capita anual,

por Grandes Regiões, segundo os produtos - período 2002-2003
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Norte Nordeste Sudeste Sul
Centro-
Oeste

Batata-doce 8,3 20,0 5,6 14,2 20,3 31,2

Batata-inglesa 3,3 14,8 3,4 4,8 6,5 4,8

Batata não-especificada 6,6 11,2 11,0 9,3 10,3 8,5

Beterraba 4,7 13,2 7,0 8,8 8,4 9,7

Cará 17,4 50,2 37,1 21,2 45,8 27,3

Cenoura 2,8 7,1 3,7 4,7 7,2 5,6

Inhame 6,0 24,4 8,0 9,2 74,5 25,0

Mandioca 6,9 16,5 8,0 16,7 10,9 8,9

Outras 44,9 32,1 25,4 54,7 19,5 15,1

Frutas 1,9 4,8 2,6 3,4 3,5 3,8

Frutas de clima tropical 1,9 5,0 2,6 3,5 3,8 3,9

Abacate 9,5 12,1 9,2 16,9 19,3 18,8

Abacaxi 4,9 11,7 6,3 9,3 10,3 13,0

Acerola 9,2 26,0 10,5 28,5 71,0 46,5

Banana-d'água 4,9 27,9 23,3 7,1 6,0 7,9

Banana-da-terra 6,9 14,9 9,6 14,5 32,3 15,2

Banana-maçã 7,0 21,8 10,5 12,2 13,7 8,3

Banana-ouro 28,8 ... 73,3 34,5 54,1 42,2

Banana-prata 3,0 7,4 3,1 5,6 8,9 9,0

Outras bananas 4,1 21,3 5,5 7,5 7,9 8,3

Goiaba 5,1 20,5 6,0 11,5 19,5 18,3

Laranja-baía 15,1 40,7 53,8 25,6 19,5 65,2

Laranja-lima 11,3 40,7 17,0 16,6 17,5 32,7

Laranja-pêra 4,6 11,9 5,8 7,1 11,1 10,2

Laranja-seleta 25,6 28,1 39,2 29,5 78,7 97,4

Outras laranjas 5,1 10,3 6,1 8,6 11,0 6,3

Limão comum 6,6 9,4 8,3 9,9 13,1 17,2

Mamão 3,9 10,3 4,8 6,5 6,2 8,6

Manga 5,8 20,5 8,7 10,0 9,9 21,6

Maracujá 6,0 11,1 5,2 14,0 17,6 12,5

Melancia 6,9 13,2 6,8 16,4 10,9 8,2

Melão 8,1 23,2 9,2 16,0 12,0 16,3

Tangerina 8,1 19,6 9,6 12,1 11,2 13,2

Outras 8,9 20,3 11,3 19,8 31,1 17,1

Frutas de clima temperado 3,2 7,6 5,1 5,4 4,6 6,0

Ameixa 12,7 43,0 21,9 22,0 17,0 27,9

Caqui 13,7 41,9 48,9 21,8 16,4 21,2

Maçã 3,2 7,9 6,5 5,2 5,2 5,6

Morango 11,3 66,5 37,5 16,2 16,3 19,7

Pêra 8,4 20,6 14,6 10,9 16,6 23,1

Pêssego 12,2 56,4 68,6 21,5 14,1 35,2

Uva 6,7 18,7 5,7 12,6 13,3 15,0

Outras 16,4 91,4 34,6 27,7 18,1 36,4

Cocos, castanhas e nozes 16,1 20,0 9,9 12,7 21,1 18,6

Cocos 16,6 20,1 10,2 13,9 13,7 20,4

Açaí (emulsão) 20,5 20,8 23,8 70,5 99,7 99,4

Coco-da-baía 9,9 43,0 12,2 19,8 42,2 34,2

Outros 12,0 24,6 20,3 20,5 13,3 21,1

Castanhas e nozes 17,3 33,4 46,8 29,2 28,2 33,5

Coeficientes de variação (%) da aquisição alimentar
domiciliar per capita anual (kg)

Produtos

Brasil

Grandes Regiões
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Norte Nordeste Sudeste Sul
Centro-
Oeste

Farinhas, féculas e massas 2,1 6,2 2,4 5,4 5,1 4,1

Farinhas 3,0 6,8 3,7 9,2 6,4 5,3

Farinha de mandioca 3,5 7,3 4,1 6,8 13,4 11,5

Farinha de rosca 11,6 44,3 23,4 17,0 18,2 23,7

Farinha de trigo 5,4 8,3 6,4 12,3 6,9 5,8

Farinha vitaminada 7,3 16,4 8,2 14,6 16,3 18,6

Outras 25,0 38,9 54,5 23,7 22,9 22,6

Féculas 3,9 13,3 2,8 11,9 9,1 8,2

Amido de milho 10,6 16,4 9,6 23,8 11,2 13,6

Creme de arroz 9,5 20,4 6,0 35,3 21,2 20,8

Creme de milho 8,1 16,7 8,5 34,9 48,4 39,7

Fécula de mandioca 6,7 24,7 6,9 14,2 14,5 18,1

Flocos de aveia 10,0 19,3 13,1 24,3 20,7 25,1

Flocos de milho 18,7 29,6 8,4 50,7 17,5 22,4

Flocos de outros cereais 10,1 18,4 10,1 18,6 17,2 22,8

Fubá de milho 4,4 21,4 3,8 12,4 11,2 9,2

Outras 58,5 ... 42,0 99,9 ... 80,8

Massas 1,9 3,5 2,4 3,7 3,3 4,6

Macarrão com ovos 3,6 7,6 6,4 6,2 4,9 6,6

Macarrão não-especificado 3,5 5,9 4,3 6,9 6,7 6,7

Macarrão sem ovos 3,6 7,1 4,5 9,0 10,1 8,5

Massa de lasanha 11,2 26,5 16,8 17,3 16,3 22,2

Massa de pastel 8,5 33,2 29,0 14,4 10,1 20,4

Massa de pizza 7,6 30,4 18,6 12,9 11,9 16,8

Outras 18,8 37,5 39,8 22,2 28,1 30,2

Panificados 1,1 2,3 1,4 1,8 3,5 2,0

Pães 1,2 2,5 1,8 2,0 3,8 2,1

Pão caseiro 13,5 19,0 48,1 34,2 17,2 15,8

Pão de forma de padaria 21,6 28,6 18,8 25,8 30,6 20,8

Pão de forma industrializado 4,6 18,0 8,4 6,5 6,9 8,4

Pão de milho 13,3 30,5 16,3 25,0 21,9 25,9

Pão de queijo 9,8 15,3 14,3 15,9 13,1 7,6

Pão doce 6,0 11,9 7,7 11,2 10,9 10,4

Pão francês 1,3 2,6 1,8 2,1 4,4 2,2

Pão integral 9,5 54,9 16,3 17,1 16,7 19,3

Torrada 13,2 36,9 14,4 15,8 19,5 24,0

Outros 8,6 33,4 23,9 13,7 10,0 21,4

Bolos 5,9 15,0 5,3 11,1 7,5 10,0

Biscoitos, roscas, etc. 1,7 4,1 2,1 3,3 5,2 3,7

Biscoito doce 2,5 5,6 3,3 4,4 5,8 4,8

Biscoito não-especificado 6,8 15,3 8,9 13,9 11,9 12,0

Biscoito salgado 2,0 4,7 2,6 4,4 6,4 5,1

Rosca doce 8,6 19,3 20,1 12,6 22,9 11,8

Rosca não-especificada 22,3 44,7 18,3 22,7 35,2 20,4

Rosca salgada 16,8 30,1 29,5 27,0 22,1 59,7

Outros 28,7 63,9 52,7 44,0 37,2 41,9

Carnes 1,4 3,6 1,5 2,7 3,1 3,4

Carnes bovinas de primeira 2,3 4,5 3,9 4,2 4,9 4,2

Alcatra 5,3 10,3 8,0 9,1 9,5 8,5

Produtos

Coeficientes de variação (%) da aquisição alimentar
domiciliar per capita anual (kg)
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Norte Nordeste Sudeste Sul
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Carne moída 5,6 13,2 10,9 10,5 7,2 16,8

Carne não-especificada 4,0 7,6 5,8 9,7 10,9 7,5

Chã-de-dentro 5,8 13,1 10,8 9,6 10,7 12,1

Contrafilé 6,7 13,7 8,5 11,4 11,6 9,1

Filé mignon 13,3 25,1 29,2 26,7 15,9 27,2

Lagarto comum 9,5 20,0 15,7 14,5 17,9 15,7

Lagarto redondo 15,1 18,8 22,8 38,0 33,4 65,8

Patinho 6,6 18,7 13,1 10,2 12,5 11,2

Carnes bovinas de segunda 2,4 4,2 3,0 5,6 4,7 3,6

Acém 7,4 10,5 8,7 11,7 12,7 12,2

Capa de filé 24,4 33,9 42,7 34,8 38,4 24,3

Carne moída 4,3 8,2 9,0 7,9 6,0 7,8

Carne não-especificada 4,4 6,3 4,3 14,5 9,9 6,5

Costela 4,4 7,6 6,7 10,7 7,5 5,9

Músculo 6,5 17,1 11,0 10,4 14,4 12,3

Pá 8,9 24,5 21,5 17,2 14,3 13,9

Peito 9,5 18,0 16,2 17,2 20,6 18,7

Outras 12,8 21,1 22,1 21,2 35,5 21,6

Carnes bovinas outras 3,0 15,3 3,3 7,1 8,2 7,2

Carne de hambúrguer 11,9 28,7 14,9 16,0 13,2 25,6

Carne de sol 8,7 22,0 9,6 30,8 ... 21,8

Carne moída não-especificada 7,9 15,1 10,2 15,1 13,8 12,9

Carne não-especificada 5,6 42,8 5,9 12,5 10,4 10,7

Carne-seca 4,1 8,7 4,9 12,7 27,0 23,2

Mocotó 12,2 19,7 13,7 28,0 47,0 29,6

Outras 5,9 9,1 7,9 15,9 13,5 13,1

Carnes suínas com osso e sem osso 5,3 16,8 5,9 7,8 11,2 19,5

Carré 9,6 63,2 25,4 13,4 12,5 24,9

Costela 6,8 22,8 12,4 12,1 11,2 13,2

Lombo 7,8 18,2 16,5 10,1 23,3 11,9

Pernil 10,3 34,1 32,3 14,0 14,5 19,7

Porco eviscerado 34,4 52,4 86,9 88,9 54,4 55,8

Outras 8,5 21,6 7,6 17,8 15,0 35,2

Carnes suínas outras 2,5 6,4 3,4 4,2 4,6 5,9

Carne salgada não-especificada 11,0 55,9 13,1 21,4 31,0 41,2

Costela de porco salgada 25,2 100,0 50,7 27,0 80,8 ...

Mortadela 3,5 9,3 5,8 6,8 5,7 8,9

Paio 27,2 69,5 26,4 31,5 92,0 100,2

Pé de porco salgado 28,1 66,5 46,5 37,6 44,6 74,4

Presunto 4,4 12,7 7,8 6,5 5,9 10,6

Salame 9,2 28,8 9,4 14,1 15,1 20,7

Salsicha comum 4,7 10,8 5,7 7,6 6,9 9,4

Toucinho fresco 10,6 40,2 15,5 15,0 20,2 22,6

Toucinho defumado 9,0 22,4 17,1 11,8 13,3 15,9

Outras 9,4 14,4 14,7 20,0 17,7 20,0

Carnes de outros animais 3,6 17,2 5,1 5,6 6,8 5,8

Carne de cabrito 20,1 90,3 12,3 98,4 ... ...

Carne de carneiro 16,5 46,3 16,0 ... 41,2 75,8

Lingüiça 3,6 10,0 5,2 5,4 5,6 6,0

Outras 12,0 23,1 13,2 27,3 19,3 17,8
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Norte Nordeste Sudeste Sul
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Vísceras 4,1 8,1 5,7 8,8 9,7 9,5

Vísceras bovinas 4,3 8,2 5,2 9,9 11,2 8,9

Bucho 14,1 19,3 21,5 29,4 25,6 24,8

Fígado 5,4 8,6 6,2 11,2 15,0 10,0

Língua 20,8 25,5 31,1 40,5 30,5 46,8

Outras 6,7 17,6 8,5 22,0 19,5 19,7

Vísceras suínas 14,3 37,8 36,3 19,8 18,1 48,9

Outras vísceras 26,9 65,9 25,6 95,1 ... 59,4

Pescados 4,1 7,5 4,3 6,9 8,2 8,9

Pescados de água salgada 4,2 11,5 6,2 6,5 9,1 15,1

Anchova fresca 24,9 ... 29,2 41,9 ... ...

Bacalhau 20,1 75,4 18,3 27,9 48,2 38,1

Bagre fresco 22,0 34,1 27,6 ... ... 99,4

Cação fresco 23,3 37,8 37,0 36,4 52,2 ...

Camarão fresco 11,8 24,3 13,8 25,6 24,1 49,3

Corvina fresca 11,5 61,7 13,7 19,8 47,5 82,7

Merluza em filé congelado 23,1 ... 22,7 34,4 32,7 44,4

Merluza em filé fresco 20,6 ... 28,6 27,5 41,4 50,0

Parati fresco 29,9 43,7 57,9 56,4 98,1 ...

Pescada em filé congelado 26,3 59,1 40,2 30,9 37,3 109,8

Pescada em filé fresco 20,9 45,2 37,5 32,8 30,6 71,4

Pescada fresca 11,0 15,1 16,2 36,4 55,7 38,3

Pescadinha fresca 25,4 83,7 22,9 33,3 99,9 100,2

Sardinha em conserva 5,7 9,0 8,9 10,7 10,4 11,4

Sardinha fresca 11,1 20,8 12,2 21,3 27,1 28,2

Tainha fresca 19,0 31,3 25,3 90,5 38,8 98,9

Outros pescados em filé congelado 20,2 81,3 31,0 29,5 39,7 61,1

Outros pescados em filé fresco 9,7 26,5 15,5 15,6 14,1 25,8

Outros pescados frescos 8,0 27,2 9,0 16,2 37,7 52,5

Outros pescados salgados 17,0 28,1 24,7 42,7 55,4 47,6

Pescados de água doce 7,5 9,6 7,4 28,0 18,0 14,5

Acará fresca 12,4 21,3 12,7 93,7 ... 93,5

Acari fresco 30,0 35,9 24,7 34,9 99,4 100,1

Anujá fresco 19,1 23,0 27,2 73,4 70,4 43,9

Curimatã fresco 14,2 17,7 24,4 64,6 64,1 56,3

Dourada fresca 11,8 12,1 49,3 ... ... 99,9

Jaraqui fresco 17,7 16,9 ... ... ... 99,8

Lambari fresco 16,8 27,4 15,2 49,0 93,5 60,1

Mapará fresco 25,4 26,1 58,4 ... ... ...

Piau fresco 15,0 30,6 18,7 51,5 ... 43,3

Surubim fresco 33,2 46,8 31,1 56,7 98,8 25,3

Tambaqui fresco 18,3 22,3 15,8 ... ... 58,5

Tilápia fresca 12,5 64,1 13,3 28,2 30,2 100,1

Traíra fresca 15,4 31,6 17,6 55,0 67,3 46,3

Tucunaré fresco 18,3 18,1 22,4 76,5 ... 49,5

Outros pescados em filé congelado 24,7 26,6 23,9 35,4 53,3 41,7

Outros pescados em filé fresco 17,2 29,3 28,8 59,0 37,7 48,8

Tabela 4 - Coeficientes de variação da aquisição alimentar domiciliar per capita anual,
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Outros pescados frescos 11,5 12,0 23,1 59,1 29,1 22,4

Outros pescados salgados 16,5 21,5 24,3 ... ... ...

Pescados não-especificados 7,7 28,4 9,3 15,8 17,0 15,6

Peixe em filé congelado 42,5 ... 62,2 71,3 97,9 ...

Peixe em filé fresco 49,5 ... 46,5 59,3 ... 100,0

Peixe fresco 8,0 29,0 9,9 16,0 17,0 15,6

Peixe salgado 16,9 46,9 17,5 96,9 ... 79,8

Aves e ovos 1,5 2,8 1,7 2,9 3,2 2,9

Aves 1,5 3,0 1,8 2,9 3,1 3,2

Asa de frango 8,6 41,2 27,1 10,1 14,4 18,0

Carne de frango não-especificada 9,8 30,8 20,2 16,2 15,0 20,1

Coxa de frango 4,8 22,6 11,4 7,7 5,7 13,4

Dorso de frango 14,0 39,2 27,5 26,7 25,5 34,0

Frango abatido (inteiro) 1,8 3,4 2,1 4,0 4,4 3,6

Frango vivo 6,5 10,3 6,9 17,2 21,9 13,5

Miúdos de frango 9,5 55,2 15,4 16,5 14,2 40,9

Peito de frango 6,0 20,3 9,8 8,0 9,1 15,0

Outras carnes de frango 23,2 39,9 25,5 28,1 37,0 41,4

Pato  inteiro ou em cortes 24,0 33,1 56,9 62,2 48,8 82,9

Peru abatido 24,5 44,0 42,2 39,3 65,5 35,4

Peru em cortes 15,3 65,4 35,5 17,7 50,8 45,5

Outras 13,5 42,0 21,0 26,0 23,5 31,7

Ovos 4,8 3,9 2,8 5,3 6,2 4,3

Ovo de galinha 4,8 3,9 2,8 5,3 6,2 4,3

Outros 44,0 36,4 28,2 21,3 44,5 30,7

Laticínios 1,9 5,7 3,3 2,7 4,4 3,9

Leite e creme de leite 2,0 6,0 3,5 2,9 4,6 4,0

Creme de leite 5,8 11,7 9,5 9,7 7,2 8,5

Leite condensado 5,1 10,4 8,3 7,9 6,8 8,7

Leite de vaca fresco 4,5 9,1 5,4 7,3 13,4 7,9

Leite de vaca pasteurizado 2,4 7,9 4,5 3,6 3,0 3,3

Leite em pó desengordurado 10,7 21,1 8,8 21,4 32,7 39,8

Leite em pó integral 4,6 5,2 5,4 14,8 17,1 12,1

Leite em pó não-especificado 6,4 9,3 5,5 15,9 12,2 17,4

Outros 8,3 23,4 11,0 12,6 16,7 15,4

Queijos e requeijão 3,3 8,8 4,5 5,0 6,2 5,9

Queijo minas 4,5 15,1 5,8 6,5 19,7 11,4

Queijo mozarela 5,5 17,3 11,9 7,9 7,5 7,7

Queijo não-especificado 9,1 22,5 9,8 18,3 11,1 11,8

Queijo parmezão 7,7 27,5 11,0 11,4 11,9 20,5

Queijo prato 6,4 13,5 8,6 8,7 12,4 21,5

Outros queijos 13,6 31,0 26,4 18,2 31,0 25,6

Requeijão 6,3 18,6 13,4 8,5 11,4 10,9

Outros laticínios 3,8 7,7 4,5 6,3 4,3 6,7

Iogurte 4,2 9,8 5,2 6,9 4,9 5,9

Leite fermentado 16,1 47,7 20,2 21,4 14,5 17,3

Manteiga 4,6 8,6 6,0 7,8 11,7 26,2

Outros 16,8 78,8 44,3 64,3 12,4 37,4
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Norte Nordeste Sudeste Sul
Centro-
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Açúcares, doces e produtos de confeitaria 1,7 3,0 1,7 3,4 3,2 3,8

Açúcares 1,8 3,0 1,8 3,7 3,6 4,1

Açúcar cristal 2,7 4,5 2,9 5,7 7,2 4,6

Açúcar demerara 16,4 30,8 23,5 46,4 31,0 53,9

Açúcar não-especificado 6,8 16,2 7,4 16,3 10,6 11,0

Açúcar refinado 3,6 8,2 5,6 6,0 6,1 20,9

Outros 12,3 21,6 10,4 19,8 13,2 19,7

Doces e produtos de confeitaria 3,5 10,6 4,2 6,5 5,1 5,5

Bombom 10,3 20,9 12,6 15,4 10,5 11,2

Chocolate em tablete 9,0 34,0 17,1 14,7 9,0 14,0

Doce a base de leite 10,2 19,0 11,9 17,4 8,5 12,2

Doce de fruta cristalizado 12,4 33,4 14,5 29,3 29,2 44,2

Doce de fruta em calda 10,6 33,7 19,7 18,6 13,1 16,4

Doce de fruta em pasta 5,9 10,8 5,4 14,5 12,3 9,2

Rapadura 6,9 26,2 8,1 27,2 22,3 17,6

Sorvete 7,7 18,8 13,1 11,0 12,5 12,7

Outros 5,2 19,8 8,7 9,3 8,7 7,9

Outros açúcares, doces e produtos de confeitaria 4,2 11,1 7,0 6,5 9,7 5,7

Chocolate em pó 4,5 8,8 7,3 7,4 5,5 6,0

Gelatina 7,6 20,5 20,7 11,6 9,8 10,0

Mel de abelha 27,0 31,2 33,7 36,6 42,0 25,9

Polpa de fruta 13,1 22,5 13,5 35,9 33,4 24,5

Outros 21,1 50,7 60,0 56,1 25,1 43,2

Sais e condimentos 2,4 16,4 2,8 3,9 3,4 6,6

Sais 3,6 20,7 3,8 5,7 5,4 10,7

Sal grosso 18,2 57,2 16,6 28,6 22,7 44,1

Sal refinado 3,1 14,8 3,8 5,8 5,6 5,7

Outros 20,5 49,0 38,9 30,3 32,8 39,4

Condimentos 2,8 22,8 3,3 4,4 3,6 3,9

Caldo de carne em tablete 9,4 19,8 11,7 15,1 18,2 25,4

Caldo de galinha em tablete 8,9 20,0 9,3 15,3 9,4 12,5

Outros caldos em tablete 11,9 38,6 20,3 17,3 24,2 32,9

Colorau 4,5 11,8 4,9 18,3 23,2 38,9

Fermento 5,2 19,1 15,8 9,1 7,5 7,8

Leite de coco 10,6 20,2 12,9 24,6 22,2 16,2

Maionese 4,4 10,1 8,1 7,3 5,2 8,2

Massa de tomate 4,1 7,8 6,3 6,7 5,9 4,9

Molho de tomate 6,8 17,6 9,8 9,0 10,8 12,3

Tempero misto 5,3 10,5 7,3 9,2 9,1 8,9

Vinagre de álcool 5,5 13,6 5,7 26,4 10,0 23,4

Vinagre de vinho 8,1 14,3 13,5 12,4 11,4 11,4

Vinagre não-especificado 6,8 15,6 7,2 14,5 13,4 13,4

Outros 17,2 65,0 5,5 11,4 10,9 11,9

Óleos e Gorduras 1,9 4,1 2,0 3,6 3,5 3,4

Óleos 2,0 4,8 2,3 3,7 4,0 3,5

Azeite de oliva 8,8 20,2 20,0 13,5 15,0 17,7

Óleo de girassol 15,6 33,3 19,4 22,9 25,0 35,6

Óleo de canola 25,0 100,2 40,5 30,5 28,5 39,6

Óleo de milho 17,0 31,0 12,4 27,5 19,8 28,7

Óleo de soja 2,1 5,0 2,3 4,0 4,6 3,7

Óleo não-especificado 11,7 32,7 14,8 20,8 19,8 15,9

Outros 20,3 54,0 26,5 64,9 38,3 51,2
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Gorduras 3,4 5,9 2,7 6,8 7,1 7,2

Banha de porco 13,3 41,7 43,5 28,3 15,6 28,9

Margarina vegetal 2,9 4,6 2,7 6,4 3,7 5,0

Outras 23,5 59,1 36,2 32,9 45,7 63,9

Bebidas e infusões 2,4 4,7 4,1 4,0 3,2 3,3

Bebidas alcoólicas 4,5 12,7 8,8 7,2 7,5 6,6

Aguardente de cana 10,7 31,6 15,5 20,4 16,0 19,8

Outras aguardentes 66,5 100,1 99,8 71,7 100,2 74,6

Cerveja 4,6 14,4 10,9 7,0 7,9 7,1

Vinho 10,6 18,9 13,5 23,5 11,3 14,6

Outras 20,9 33,6 15,9 31,2 49,0 23,8

Bebidas não-alcoólicas 2,7 5,3 4,7 4,6 3,3 3,5

Água mineral 7,3 15,8 7,6 13,9 12,4 16,6

Refrigerante de cola 2,9 7,1 4,5 5,0 4,4 4,9

Refrigerante de guaraná 4,0 7,0 4,0 6,3 6,3 5,0

Refrigerante de laranja 5,1 11,0 7,3 10,0 8,0 8,6

Refrigerante de limão 14,9 28,0 16,4 24,6 12,3 16,6

Refrigerante de maçã 41,8 50,5 54,4 47,6 30,0 53,0

Refrigerante de uva 10,1 18,2 18,1 13,7 27,9 25,7

Bebida energética 20,9 61,7 45,2 23,8 45,7 49,7

Refrigerante não-especificado 4,6 9,2 6,7 7,6 6,8 7,5

Outros refrigerantes 10,8 30,9 18,6 19,1 20,7 20,3

Suco de fruta em pó 5,3 10,6 7,3 9,6 7,5 10,1

Suco de fruta envasado 6,4 16,2 10,3 9,2 10,5 10,5

Outras 24,5 35,8 77,6 24,5 60,2 38,1

Cafés 2,0 4,1 2,2 3,9 4,0 3,5

Café moído 2,1 3,8 2,4 3,8 4,5 3,6

Café solúvel 5,8 16,4 7,5 17,5 8,6 20,9

Outros 22,3 45,2 30,9 41,1 27,0 19,6

Chás 5,7 26,2 26,5 22,4 5,6 9,4

Chá-mate 5,7 29,9 41,5 27,6 5,7 9,5

Outros 18,2 50,0 32,0 27,7 27,2 35,2

Alimentos preparados  e misturas industriais 3,7 12,4 5,5 5,5 7,3 9,6

Alimentos preparados 3,9 13,2 5,9 5,9 7,6 10,6

Alimento congelado 24,6 59,5 35,8 34,0 53,4 44,6

Batata frita 11,2 29,8 28,5 14,3 17,1 21,1

Carne assada 8,5 15,6 22,3 18,4 12,5 19,6

Frango assado ou defumado 6,9 14,4 8,4 10,1 11,5 12,0

Frango empanado 9,2 29,0 16,7 13,5 13,6 19,9

Massa 7,6 29,8 16,4 10,5 12,2 15,8

Refeição 8,9 28,2 11,8 14,6 19,4 25,5

Salgadinho 9,8 16,1 14,2 14,8 13,2 20,4

Sanduíche 22,7 41,4 34,1 36,0 31,1 57,4

Outros 5,4 17,8 10,5 10,4 7,2 12,2

Misturas industriais 8,1 18,9 11,3 11,7 12,4 11,5

Mistura para bolo 8,5 21,3 12,1 12,1 14,6 11,9

Outras 15,9 34,5 28,1 25,5 17,9 41,4

Outros produtos 21,8 46,8 38,5 54,4 32,2 30,6

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Pesquisa de Orçamentos Familiares 2002-2003.
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Tratamentos gerais das  informações de 
despesas e rendimentos

Tendo em vista que as informações de aquisições (despesas) e rendi-
mentos nos diversos tipos e formas obtidos pela pesquisa, através de todos 
os instrumentos de coleta utilizados, determinam a complexidade na execu-
ção das fases de crítica dos dados, necessárias para garantir a qualidade e 
consistência das informações coletadas. 

Os procedimentos metodológicos adotados para o tratamento das in-
formações são descritos a seguir.

Crítica na entrada de dados

Em função da tecnologia utilizada na operação de coleta das informações 
dos domicílios selecionados para a pesquisa, com a utilização de computadores 
portáteis para registro e entrada de dados, alguns procedimentos relacionados 
à consistência das informações pesquisadas foram implementados visando 
ao controle da qualidade das informações no momento da coleta.

 Neste sentido, foi desenvolvida uma grande etapa denominada Codifi -
cação dos Dados e Críticas de Consistência que englobou desde a codifi cação 
dos produtos e serviços registrados, críticas de entrada de dados e as críticas 
por variável e entre variáveis, procedimentos estes fundamentais para garantir 
a coerência das informações coletadas, que passaram a ser executadas simul-
taneamente no momento da entrevista e coleta dos dados. Com este proce-
dimento, procurou-se garantir a precisão dos dados registrados e, ao mesmo 
tempo, evitar custos adicionais com retornos aos domicílios para correções 
de eventuais problemas nas informações encontrados após a coleta.

 Na etapa de Codifi cação dos Dados, programas e procedimentos es-
peciais foram desenvolvidos para a execução da codifi cação automática de 
todas as variáveis descritivas para transformá-las em variáveis codifi cadas. 
Na POF de 2002-2003, as seguintes variáveis foram codifi cadas no momento 
da coleta: produtos e serviços, tipo de local de compra, unidade de medida, 
religião, atividade e ocupação. Este procedimento objetivou maximizar o apro-
veitamento das descrições digitadas pelo agente de pesquisa. No entanto, em 
função da atualização e disponibilidade dos diferentes cadastros, aconteceram 
situações em que estas variáveis não foram codifi cadas automaticamente, o 
que demandou que fossem tratadas posteriormente pela equipe central do 
projeto.

Na etapa de Críticas incorporadas na entrada de dados, procurou-se 
identifi car possíveis erros de registro de informações, e também, erros de 
digitação. Nestes casos, o sistema acusava e identifi cava para o agente de 
pesquisa a existência de inconsistências na informação digitada, de modo que 
imediatamente fossem verifi cadas e corrigidas pelo agente de pesquisa.

Também nesta etapa, diversos procedimentos de controle relacionados 
à coleta foram implementados no sistema utilizado para entrada de dados, 
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sempre com o objetivo de identifi car e orientar os agentes de pesquisa, quanto 
aos possíveis problemas no processo de registro dos dados. Com este objetivo, 
cabe citar as críticas relativas a valores de despesas digitados para produtos 
e serviços, sujeitos a uma crítica de comparação através de valores extremos. 
Além disso, foi incluído no programa de entrada de dados, um conjunto de 
críticas de fechamento para todos os tipos de questionários da pesquisa que 
era executado automaticamente ao término da entrevista no domicílio. Após a 
execução da etapa de crítica de fechamento, era apresentado um relatório, onde 
se descrevia a presença ou ausência de erros por questionário preenchido. 

No caso dos domicílios em que a entrevista foi realizada através de 
questionário impresso (30% dos domicílios), quando da transcrição dos da-
dos em escritório, os mesmos procedimentos de crítica e codifi cação foram 
aplicados. 

O sistema de entrada de dados e críticas na pesquisa também foi utiliza-
do pelo coordenador estadual da pesquisa para acompanhar os trabalhos de 
coleta e, principalmente, foi utilizado pelos supervisores de equipe no apoio a 
todos os trabalhos de controle de qualidade da coleta realizada pelos agentes 
de pesquisa sob sua responsabilidade.

Tratamento do efeito infl acionário sobre as 
informações de valores (defl acionamento)

A Pesquisa de Orçamentos Familiares 2002-2003 teve como período de 
realização em campo os 12 meses compreendidos entre julho de 2002 e junho 
de 2003, adotou períodos de referência para as informações de despesas, que 
podiam ser de sete dias, 30 dias, 90 dias e 12 meses, conforme a freqüência 
de aquisições dos bens e serviços pesquisados, e, para as informações de 
rendimentos, considerou o período de referência de 12 meses.

Devido às diversas referências temporais, não é trivial a agregação 
e comparação das informações de valores coletadas para uma unidade de 
consumo, ou conjunto de unidades de consumo pesquisadas em datas dis-
tintas. Isto se dá em função do efeito infl acionário (variação de preços) sobre 
os valores das despesas e rendimentos. Assim, fez-se necessário efetuar um 
ajustamento desses valores com o objetivo de eliminar esse efeito.

O método utilizado para o tratamento do efeito infl acionário possibili-
tou ajustar os valores monetários, e não-monetários correntes de despesas 
com bens, serviços e rendimentos, pesquisados nas unidades de consumo, 
valorando-os a preços de uma data referencial preestabelecida. Com isso, ao 
fi nal do processo, foram obtidas todas as unidades de consumo com seus 
fl uxos monetários valorados a preços de uma mesma data, permitindo tanto 
a agregação das informações para uma única ou um conjunto de unidades 
de consumo, possibilitando a obtenção da unidade de consumo “média” 
representativa de cada área ou recorte de análise de interesse. Finalmente, 
através destas unidades de consumo “médias” são viabilizados os principais 
objetivos da pesquisa.
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Para os procedimentos de defl acionamento dos dados da pesquisa, foram 
utilizados diferentes indexadores, defi nidos em função das características dos 
bens e serviços, dos diversos tipos de rendimentos, e também, da existência 
e disponibilidade de indexadores adequados. 

Os indexadores utilizados para as despesas com bens e serviços foram 
as séries históricas do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, 
dos Índices de Preços ao Consumidor Amplo regionais de cada uma das 11 
áreas pesquisadas pelo IBGE, das variações de preços dos produtos e serviços 
acompanhados pelo Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor 
do IBGE. O IPCA de cada uma das 11 regiões foi utilizado para defl acionar os 
dados da respectiva Unidade da Federação. Nas Unidades da Federação não- 
cobertas pelo IPCA, adotou-se o IPCA da região que mais se assemelhava aos 
comportamentos dos preços dos produtos e serviços e com os padrões de 
rendimentos, conforme estudos desenvolvidos, utilizando os dados da própria 
POF de 2002-2003. Para as informações de rendimentos, os indexadores usados 
foram as séries históricas da Pesquisa Mensal de Empregos do IBGE para os 
rendimentos de empregado privado e público, conta-própria e empregador. 
Para os outros tipos de rendimentos, utilizaram-se as variações do salário mí-
nimo, da poupança, do índice de reajuste do Instituto Nacional de Seguridade 
Social - INSS e, ainda, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.   

 Determinou-se a data referencial – 15 de janeiro de 2003 – que defi niu 
o ponto para o qual o defl acionamento transformou todos os valores de des-
pesas e rendimentos da pesquisa.

Crítica do valor das despesas e rendimentos

A pesquisa coletou informações sobre os valores de despesas e rendi-
mentos nos diversos domicílios pesquisados. No entanto, estes valores es-
tão sujeitos a erros de coleta e transcrição. Com o objetivo de identifi car tais 
problemas, foi necessário que esses dados fossem submetidos a uma crítica 
de valores.

A crítica de valores da Pesquisa de Orçamentos Familiares pode ser 
subdividida em três etapas:

• Partição em classes de rendimento monetário mensal familiar;

• Procedimentos de detecção de outliers (valores extremos - altos ou 
baixos); e

 • Crítica visual.

 As partições dos dados em classes foram feitas visando a criar grupos 
homogêneos de informações, já que as estruturas de despesas e rendimentos 
das unidades de consumo possuem alta correlação com a renda bruta mensal. 
Assim, o objetivo dessas partições foi criar grupos com estruturas de gastos 
e rendimentos com mesmo padrão. 
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 A etapa da crítica mais importante é a detecção dos outliers, que con-
siste na identifi cação dos dados extremos (altos ou baixos) observados na 
distribuição estatística de uma variável, ou seja, dados não representativos 
de um conjunto de observações. No caso da pesquisa, foram considerados 
outliers aqueles registros de despesas de um item (produto ou serviço) ou 
rendimentos, cujos valores, ou muito altos ou muito baixos, não atenderam 
critérios estatísticos estabelecidos.

 A crítica visual foi feita tomando-se por base um relatório obtido após a 
execução do programa de crítica (resultado das duas etapas anteriores). Este 
relatório era composto de várias variáveis auxiliares associadas ao produto ou 
serviço apresentado, para a tomada de decisão sobre a aceitação ou rejeição 
dos valores que eram detectados pela crítica. Nas situações de rejeição dos 
valores pela crítica, os mesmos foram marcados para serem tratados na etapa 
de imputação de valores. 

Alocação das despesas agregadas da 
caderneta de despesa coletiva

Vários procedimentos são adotados por ocasião da coleta, no sentido 
de garantir a precisão e detalhamento dos registros de despesas de cada pro-
duto informado pelas unidades de consumo. Contudo, algumas difi culdades 
ocorrem, quando da obtenção das informações, e dizem respeito à recorrência 
à memória por parte dos informantes, quando se tratam de despesas reali-
zadas para um conjunto de produtos com grande diversidade de preços no 
mercado.

Essa restrição ocorre mais comumente no momento da informação de 
despesas com compras de alimentos e material de limpeza em que, habitual-
mente, as unidades de consumo realizaram aquisições de vários produtos em 
uma única compra, muitos deles de baixos valores, tornando difícil o resgate 
dos valores individuais. Desse modo, no caso da Caderneta de Despesa Cole-
tiva, utilizou-se para esses registros o item agregado, sacolão, compras, etc., 
seguido do valor total pago, o local de compra e forma de obtenção. Nesses 
casos, os agentes de pesquisa foram orientados para que registrassem, tam-
bém, no questionário, as descrições dos produtos adquiridos na compra.

Devido à participação relevante das informações da Caderneta de Despesa 
Coletiva no total das despesas das unidades de consumo, as despesas agrega-
das passaram por um método de tratamento que desagregou e, conseqüente-
mente, alocou valores para os produtos componentes dessas despesas.

Assim, para o agregado em que o informante foi capaz de discriminar 
os produtos nele contidos, atribuiu-se a cada produto a parcela do gasto com 
o agregado correspondente à proporção obtida pela reconstituição de sua 
composição segundo os respectivos gastos médios por produto, área, classe 
de despesa monetária total e local de compra. Esse tratamento do agregado 
discriminado foi realizado após a crítica de valores das informações obtidas 
na pesquisa.



Notas técnicas _________________________________________________________________________________                                  

Tratamento da não-resposta de 
valores de despesas e rendimentos

Diversos tipos de erros podem afetar os resultados do levantamento. Al-
guns são possíveis de serem controlados, como, por exemplo, o erro amostral, 
que é controlado quando da defi nição do desenho, e tamanho da amostra. 
Outros erros surgem nas diversas fases da pesquisa e, dentre estes, destacam-
se os erros de não-resposta total ou parcial, e erros de resposta.

Em função da complexidade da Pesquisa de Orçamentos Familiares, 
situações de dados incompletos associados à não-resposta ocorreram. A 
ausência de resposta surgiu quando ocorreu perda total ou parcial das infor-
mações de despesas ou rendimentos, de domicílios selecionados na amostra, 
motivada por diversos fatores, como, por exemplo, a falta de contato, com os 
informantes e a falta de cooperação associada com a carga de informações a 
serem coletadas, com a amplitude do período a ser coletado, com a memória 
do respondente e outros.

 Foi utilizado procedimento de imputação para tratar a não-resposta total 
ou parcial. Também foram tratados os erros de resposta associados a valores 
rejeitados na etapa de crítica. 

A abordagem aqui especifi cada recebe o nome de hot deck, e foi empre-
gada tanto para os casos de valores de despesas ou rendimentos ignorados 
ou rejeitados pela crítica de valores quanto para a imputação de partes de 
questionários de despesas e rendimentos e questionários inteiros, de despesas 
e rendimentos, não preenchidos.

 Para o processamento da imputação, foram criadas matrizes de similari-
dades formadas por variáveis consideradas altamente correlacionadas com a 
variável que recebeu o valor imputado. As variáveis incluídas nestas matrizes 
eram de domínio comum, tanto dos informantes que responderam (possíveis 
doadores), quanto daqueles que não responderam, ou tiveram seus valores 
de resposta rejeitados pela crítica de valores (receptores). O objetivo principal 
do emprego destas matrizes era buscar, o quanto possível, uma concordân-
cia entre as características informadas pelos doadores e as características 
informadas pelos receptores no que se refere às variáveis de classifi cação, 
constantes da respectiva matriz de similaridade (ou classifi cação). Quanto 
mais semelhantes fossem os possíveis doadores em relação aos respectivos 
receptores, melhor seria a qualidade das imputações realizadas. 

Para a seleção de um doador específi co, dentre tantos selecionados no 
processo de comparação através das matrizes, adotou-se o procedimento de 
seleção aleatória. Este procedimento teve como objetivo, evitar distorção na 
distribuição dos valores das variáveis que receberam valores imputados, que 
poderia ser criada caso um mesmo valor fosse adotado.

Anualização dos valores de 
despesas e rendimentos

 Os valores orçamentários, despesas e rendimentos, foram obtidos em 
diferentes períodos de referência, defi nidos em função de sua natureza e fre-
qüência de ocorrência nos domicílios.
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Visando a construir o orçamento médio anual, fez-se necessário unifi car 
esses períodos e transformar todos os valores em valores anuais. Assim, os 
valores orçamentários com períodos de referência de sete, 30 e 90 dias foram 
multiplicados pelos seus respectivos fatores de anualização, ou seja, 52, 12 
e quatro. Cabe esclarecer que, para aquelas informações pesquisadas com 
período de referência de 12 meses, o fator de anualização é igual a um.

Nas situações especiais, de período de referência de 12 meses, em que 
se registrou as informações relativas ao último gasto mensal, último rendi-
mento e deduções mensais (imposto de renda na fonte, previdência pública 
e outras deduções), o total anual foi obtido por meio da multiplicação pela 
variável número de meses, que também foi coletada.    

Apresentação dos resultados

As tabelas e gráfi cos de resultados divulgados estão estruturados da 
seguinte forma:

Publicação impressa, contendo:

• Resultados de Aquisição alimentar domiciliar per capita anual - Brasil 
e Grandes Regiões;

• Resultados de Aquisição alimentar domiciliar per capita anual, por clas-
ses de rendimento monetário, e não-monetário mensal familiar - Brasil 
e Grandes Regiões;

• Resultados de Aquisição alimentar domiciliar per capita anual, por si-
tuação do domicílio e forma de aquisição - Brasil e Grandes Regiões; e

• Resultados de Aquisição alimentar domiciliar per capita anual, por 
forma de aquisição - Brasil e Grandes Regiões.

CD-ROM contendo as informações apresentadas na publicação, e um 
conjunto de tabelas de aquisição alimentar domiciliar per capita anual, por 
Unidades da Federação. 

Regras de arredondamento

Sempre que foram efetuadas operações de cálculo de quantidades, pro-
cedeu-se ao arredondamento dos valores fracionados para a terceira casa 
decimal. 

Nos resultados expressos em percentagem, em função do arredon-
damento realizado na primeira casa decimal, por vezes ocorrem pequenas 
diferenças nas totalizações.




