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Resumo 

 
A Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) é definida como a garantia do direito ao acesso a 
uma alimentação de qualidade e em quantidade suficiente. A situação de insegurança 
alimentar e nutricional pode gerar efeitos negativos para a saúde individual, além de gerar 
exclusão social, perda de autoestima, estresse e sofrimento emocional. O presente trabalho 
teve como objetivo estudar a associação entre a insegurança alimentar e um conjunto de 
características habitacionais e dos chefes dos domicílios, nos ambientes urbano e rural do 
Brasil, no ano de 2009. Usando os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
2009, essa associação foi realizada por meio do modelo de regressão logística binária. 
Observou-se maior chance de insegurança alimentar tanto na área urbana quanto na rural para 
chefes de domicílio do sexo feminino, de cor não branca, menos escolarizados, com menor 
renda domiciliar per capita, com apenas um único bem no domicilio ligado ao consumo de 
alimentos e água, que residem em domicílios inadequados quanto a qualidade da construção, 
em domicílios com maior número de moradores e localizados na região Nordeste. Para área 
urbana, observou-se ainda maior chance de insegurança alimentar para chefes solteiros, 
residentes em domicílios inadequados quanto ao tipo de esgotamento sanitário e destino do 
lixo e que residem em domicílios com outro tipo de ocupação que não o próprio, alugado ou 
cedido. Do exposto, destaca-se a necessidade de implementar programas de apoio social e 
financeiro para as populações com maior vulnerabilidade social e econômica, a fim de 
garantir a segurança alimentar em ambas as áreas de estudo. 
 
Palavras-chaves:Insegurança alimentar, área urbana, área rural, modelo de regressão 
logística binária, PNAD 2009 
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1. Introdução 

 

1.1 Segurança alimentar e nutricional (SAN) 

 

 O direito à alimentação é um direito que foi recentemente incluído 

na Constituição do Brasil. Para garantir os direitos sociais, que a Constituição 

Federal brasileira define como direitos individuais e coletivos, é preciso criar e 

estruturar sistemas públicos com este objetivo.  

Em 2006, através da Lei nº 11.346, foi criado o Sistema Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN)1,com objetivo fundamental de assegurar 

o direito a todas as pessoas a uma alimentação adequada. Desse modo, segundo o 

artigo 3º da referida lei, a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) é definida como a 

garantia do direito ao acesso a uma alimentação de qualidade e em quantidade 

suficiente, de modo regular e contínuo, sem comprometer as outras necessidades 

essenciais do ser humano. Além disso, a SAN está baseada em práticas alimentares 

que promovam a saúde, que respeite as diferenças culturais e que promovam a 

sustentabilidade ambiental, econômica e social (BRASIL, Lei nº 11.346, de 15 de 

setembro de 2006). 

A situação de insegurança alimentar e nutricional pode gerar efeitos negativos 

para a saúde individual. De acordo com Kepple & Segall-Corrêa (2011), estes efeitos 

podem ocorrer não somente pelo estado nutricional inadequado, mas também por 

essa situação de insegurança alimentar gerar exclusão social, perda de autoestima, 

estresse e sofrimento emocional. 

 

1.2 Modelo conceitual da segurança alimentar e nutricional 

A insegurança alimentar e nutricional é uma consequência de múltiplos 

fatores, entre eles pode-se citar a pobreza e as desigualdades sociais e econômicas 

(HIRAI & ANJOS,2007). A Figura 1, adaptada de Kepple & Segall-Corrêa (2001), 

                                                           
1O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional é integrado pelo: 1) Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional (CONSEA), órgão de assessoramento imediato ao Presidente da República, que articula governo e sociedade civil 
organizada; 2) Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, instância responsável pela indicação ao CONSEA 
das diretrizes e prioridades da Política e do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, bem como pela avaliação do 
SISAN (que reúne representantes da sociedade civil e do governo em âmbito federal, estadual e municipal); 3) Câmara 
Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN),  instância de mobilização e alinhamento de órgãos 
governamentais federais para a convergência, transversalidade e monitoramento das políticas em Segurança Alimentar e 
Nutricional e também as políticas relacionadas ao tema, que tem uma Secretaria-Executiva que organiza e facilita a 
operacionalização de suas ações. 
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apresenta o modelo conceitual da segurança alimentar e nutricional, considerando 

três níveis de mensuração: 1) determinantes do nível macro (nacional ou mundial); 

2) determinantes do nível meso (regional ou local); 3) determinantes do nível micro 

(individual ou domiciliar). 

 
Figura 1: Modelo conceitual da segurança alimentar e nutricional 

Fonte: Extraído de Kepple & Segall-Corrêa (2001) 

 

A partir do modelo conceitual, apreende-se que os determinantes da 

insegurança alimentar englobam fatores macrossocioeconômicos, relacionados ao 

sistema político-econômico mundial, a formulação e implementação de políticas no 

âmbito econômico, social e assistencial, além do âmbito ambiental e agrícola 

(Figura 1). Através de políticas agrícolas e ambientais adequadas, é possível 
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estimular ganhos de produtividade agrícola, constituindo uma das formas de 

aumento da disponibilidade de alimentos e redução dos preços, o que contribui para 

garantir a segurança alimentar dos domicílios (COSTA et al., 2013). 

Os determinantes regionais e locais, por sua vez, mostram que a segurança 

alimentar e nutricional depende dos preços dos alimentos e dos gastos das famílias 

no suprimento de outras necessidades básicas, do acesso à educação e aos 

serviços de saúde, das condições de saneamento básico e da cultura alimentar. O 

modelo conceitual considera ainda fatores ligados a capacidade de intervenção dos 

órgãos de vigilância sanitária para garantir a qualidade e segurança dos alimentos, 

bem como a implementação de programas de apoio social e financeiro para as 

populações mais vulneráveis a insegurança alimentar (Figura 1). 

Os determinantes no nível domiciliar/individual, por sua vez, compreendem 

características demográficas, socioeconômicas e de saúde dos moradores e/ou 

chefes de domicílio, como raça/cor, sexo, escolaridade, ocupação e renda; além de 

características habitacionais (Figura 1). Entre estas características (não explicitadas 

na Figura 1), pode destacar o padrão construtivo da moradia (material usado nas 

paredes e no teto), a disponibilidade de infraestrutura de serviços sociais básicos 

(abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de lixo), a densidade 

habitacional e a condição de ocupação do imóvel e a posse de bens básicos no 

domicilio. De acordo com Morais et al. (2013), domicílios com acesso precário a 

renda, bens e serviços estão mais vulneráveis a situação de insegurança alimentar e 

às conseqüências dessa situação sobre os indivíduos, tais como inadequações 

nutricionais e comprometimento do desenvolvimento psicomotor. 

Desse modo, para explicar a situação de (in)segurança alimentar dos 

domicílios, verifica-se a importância de se considerar não somente aspectos 

individuais (como escolaridade, raça/cor, etc), mas também condições habitacionais 

e acesso a serviços sociais (saneamento e água potável) e de saúde. 
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1.3 Segurança alimentar nas áreas urbana e rural do Brasil 

 

A segurança alimentar é considerada como um dos pilares para o 

desenvolvimento do país, tendo a agricultura um papel fundamental neste processo. 

Através da expansão da produção agropecuária e da melhoria dos indicadores 

socioeconômicos da população rural, relativamente aos da população urbana, é 

possível promover a segurança alimentar e nutricional da população (ABAG, 1994). 

Para a valorização e expansão da produção agropecuária considera-se importante 

promover a reconstituição da renda do agricultor, a expansão da classe média rural 

e melhorias no nível de vida do trabalhador rural (ABAG, 1994). 

Apesar da formulação de políticas específicas direcionadas aos trabalhadores 

rurais (como por exemplo, benefícios previdenciários e reforma agrária), as políticas 

sociais no Brasil ainda não atingiram o resultado esperado de redução significativa 

das disparidades sociais e econômicas, onde a área rural continua apresentando um 

mais alto nível de pobreza, comparativamente a área urbana (MONDINI et al., 2011). 

Essa situação pode ser devida a falta de atenção da gestão pública para a questão 

educacional nas áreas rurais, o que explica os baixos níveis de escolaridade nessas 

áreas, sobretudo entre os mais pobres. A falta de conhecimento e informação são 

considerados entraves para a expansão da produção agrícola, uma vez que um 

menor nível educacional está associado a um menor nível de renda e produtividade 

no trabalho (NEY & HOFFMANN, 2009).  

No Brasil, o acelerado processo de industrialização provocou uma rápida 

urbanização, com a ampliação no ritmo do crescimento e no número de cidades 

(BERNARDELLI, 2006). Embora a urbanização, possa gerar um maior nível de 

renda, educação e informação (VLAHOV et al., 2005), por outro lado, pode gerar 

também a falta de organização social e precárias condições urbanas de moradia e 

de trabalho (CAIAFFA et al., 2008). Estes efeitos negativos podem ser provenientes 

da não adoção de atitudes proativas em relação à rápida urbanização no Brasil, o 

que facilita a propagação da pobreza (MARTINE e MCGRANAHAN, 2010). No 

ambiente urbano, os mais pobres são os mais afetados com o problema de 

insegurança alimentar, no que se refere à disponibilidade e poder de compra de 

alimentos. Além disso, os mais pobres, que em geral, também tem baixo nível 

educacional, são os que tem menos oportunidades sociais, piores condições de 
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vida, e menor acesso aos serviços sociais básicos e de assistência à saúde (BORIM 

et al., 2012). 

Embora, nas áreas rurais, em geral, haja maior capacidade para uma 

produção e consumo de alimentos de maior qualidade(NORDER,1998), a situação 

de insegurança alimentar é vivenciada, sobretudo por pequenos produtores rurais, 

agricultores sem-terra, comunidades indígenas e quilombolas(KEPPLE& SEGALL-

CORRÊA, 2011). 

 

1.4 Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA)e um breve histórico 

 

Existem diferentes indicadores construídos para medir a Insegurança 

Alimentar e Nutricional, podendo diferirem quanto ao nível de mensuração 

(domiciliar ou individual), ou quanto a dimensão da segurança alimentar e 

nutricional, podendo captar a disponibilidade de alimentos, o acesso físico e 

econômico aos alimentos, a utilização dos alimentos e/ou a estabilidade das famílias 

no acesso aos alimentos (GALESI et al., 2009). De acordo com Kepple & Segall-

Corrêa (2011), a vantagem de escalas psicométricas de medida direta da 

insegurança alimentar, como a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA), 

está no fato delas incorporarem não somente a dificuldade de acesso aos alimentos, 

mas também as dimensões psicológicas e sociais da insegurança alimentar.  

A partir dos anos 80, nos Estados Unidos, teve início projetos de pesquisa 

visando elaborar novos indicadores voltados para mensuração da fome no país, 

tendo em vista que a antropometria não era mais considerada um indicador 

suficiente para este propósito, e que a medição da fome deveria levar em 

consideração não somente aspectos físico-biológicos, mas também aspectos sociais 

e psicológicos.Como resultado de um desses projetos de pesquisa desenvolvido na 

Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, foi criado o indicador de Cornell, 

considerado o precursor da escala brasileira de insegurança alimentar. Este 

indicador foi construído com o objetivo de estudar o fenômeno da fome, 

considerando tanto uma abordagem de pesquisa qualitativa quanto quantitativa. 

No primeiro momento, através de uma pesquisa qualitativa dirigida a um 

grupo de 32 mulheres, identificou-se aquelas que passaram fome ou que chegaram 

perto desta situação. Para estas mulheres, foram discutidos ainda: 
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1) os fatores que levaram a essa situação;  

2) quais eram os hábitos alimentares,sintomas emocionais e físicos nesta situação e 

 a forma como lidaram com este problema. Foi a partir dessa abordagem de pesquisa 

 qualitativa que a fome foi vista como um fenômeno físico, psicológico e 

 social (BRASIL, 2014). 

No segundo momento, utilizou-se a abordagem de pesquisa quantitativa para 

a criação de indicadores diretos para medir a insegurança alimentar e a fome, 

incorporando as suas múltiplas dimensões identificadas no relato das mulheres que 

passaram por essa(s) experiência(s) (BRASIL, 2014; KEPPLE & SEGALL-

CORRÊA, 2011). 

A EBIA é um importante e válido indicador de avaliação da insegurança 

alimentar em nível domiciliar, que permite quantificar e identificar os grupos 

populacionais que estão em situação de segurança ou insegurança alimentar, além 

de possibilitar classificá-los segundo os diferentes níveis de insegurança alimentar: 

1) Segurança alimentar; 

2) Insegurança alimentar leve; 

3) Insegurança alimentar moderada; 

4) Insegurança alimentar grave. 

Os domicílios são classificados em situação de segurança alimentar, quando 

há acesso regular e permanente a alimentos de qualidade,em quantidade suficiente, 

sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais.Os domicílios, por sua 

vez, são classificados em situação de insegurança alimentar, quando há receio ou 

medo quanto ao acesso dos alimentos num futuro próximo e quando há problemas 

na qualidade da alimentação da família (leve); restrição na quantidade dos alimentos 

ingeridos pela família (moderada); ou privação de alimentos (ou fome) entre adultos 

e/ou crianças (severa) (IBGE, 2010). 

 A EBIA produz informações relevantes para subsidiar a gestão e a formulação 

de políticas e programas sociais. Além disso, se a EBIA for combinada com 

indicadores nutricionais e socioeconômicos, possibilita o melhor acompanhamento e 

avaliação do impacto dos programas e políticas públicas na população (KEPPLE& 

SEGALL-CORRÊA, 2011). 

A EBIA é considerada um indicador sensível de segurança alimentar que 

inclui no seu cômputo tanto aspectos de natureza subjetiva, relacionados à 
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preocupação dos indivíduos quanto ao acesso futuro de alimentos para todos os 

membros da família, quanto aspectos de natureza objetiva, relacionada a 

disponibilidade de alimentos no domicílio (IBGE, 2010).Desse modo, a EBIA possui 

“a capacidade de mensurar a dificuldade de acesso familiar aos alimentos e também 

às dimensões psicológicas e sociais da insegurança alimentar (BRASIL, 2014:6)”. 

Além de ser de baixo custo e de fácil aplicação em diferentes populações 

(KEPPLE & SEGALL-CORRÊA, 2011), a EBIA tem ainda a vantagem de ser um 

indicador direto da segurança alimentar, diferente da antropometria, que avalia a 

segurança alimentar de modo indireto, uma vez que, mesmo indivíduos com 

medidas antropométricas adequadas (peso, estatura e IMC) podem estar vivendo 

em situação de insegurança alimentar (GALESI et al., 2009). Isto ocorre, pois 

mesmo não tendo restrição energética, a qualidade da alimentação pode ser 

inadequada, caracterizando uma situação de insegurança alimentar (GALESI et al., 

2009). Além disso, a insegurança alimentar nem sempre se expressa em carências 

nutricionais e suas conseqüências físico-biológicas (KEPPLE & SEGALL-

CORRÊA, 2011). 

Em 2004, foi realizado o primeiro diagnóstico de insegurança alimentar de 

abrangência nacional, através do uso da EBIA incluída na Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) 2004, realizada pelo IBGE, com o financiamento do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Neste ano a EBIA foi 

construída usando 15 perguntas. 

A partir dos resultados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 

realizada pelo IBGE em 2008/2009, verificou-se aumento da prevalência de 

sobrepeso e obesidade na população brasileira, o que levou a aprovação de 

modificações na EBIA pelo grupo multiprofissional reunido na Oficina Técnica2 

realizada em agosto de 2010, em Brasília. Devido a extinção da associação entre a 

perda de peso e a insegurança alimentar no Brasil a pergunta “Algum morador de 

18 anos de idade ou mais perdeu peso, porque não comeu quantidade suficiente de 

                                                           
2A Oficina contou com a participação do grupo de pesquisa que elaborou a EBIA, dos pesquisadores 
envolvidos com criação da escala norte-americana, além de pesquisadores do IBGE; do Ministério da 
Saúde; do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA); das Universidades 
Federais de Mato Grosso (UFMT), Paraíba (UFPB), Bahia (UFBA) e Rio de Janeiro (UFRJ); da 
Universidade de Brasília (UnB); do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Belo 
Horizonte (COMUSAN-BH); e de técnicos do MDS lotados nas seguintes unidades: Secretaria 
Nacional de Renda de Cidadania (SENARC), Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional (SESAN), Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) e Secretaria de Avaliação e 
Gestão da Informação (SAGI)(IBGE,2010). 
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comida devido à falta de dinheiro para comprar comida?” foi excluída do 

questionário. 

Com a exclusão desta questão, a construção da EBIA passou a considerar 

14 perguntas, elaboradas de modo a captar a experiência dos indivíduos nos últimos 

três meses, no que se refere a situação de insegurança alimentar. As perguntas 

refletem desde a preocupação dos indivíduos com a falta de comida até a privação 

de comida (ou até mesmo a fome). Todas as perguntas, descritas a seguir, 

apresentam duas alternativas de respostas possíveis (sim; não), atribuindo o valor 1 

(no caso de resposta afirmativa) e 0 (no caso de resposta negativa). 

 

 

Quadro 1: Perguntas utilizadas para a construção da Escala Brasileira de 

Insegurança Alimentar (EBIA) 

Pergunta Descrição 

1 
Nos últimos três meses, os moradores deste domicílio tiveram 
preocupação de que os alimentos acabassem antes de poderem comprar 
ou receber mais comida? 

2 
Nos últimos três meses, os alimentos acabaram antes que os moradores 
deste domicílio tivessem dinheiro para comprar mais comida? 

3 
Nos últimos três meses, os moradores deste domicílio ficaram sem 
dinheiro para ter uma alimentação saudável e variada? 

4 
Nos últimos três meses, os moradores deste domicílio comeram apenas 
alguns alimentos que ainda tinham porque o dinheiro acabou? 

5 
Nos últimos três meses, algum morador de 18 anos ou mais de idade 
deixou de fazer uma refeição porque não havia dinheiro para comprar 
comida? 

6 
Nos últimos três meses, algum morador de 18 anos ou mais de idade, 
alguma vez comeu menos do que devia porque não havia dinheiro para 
comprar comida? 

7 
Nos últimos três meses, algum morador de 18 anos ou mais de idade, 
alguma vez sentiu fome, mas não comeu, porque não havia dinheiro para 
comprar comida? 

8 
Nos últimos três meses, algum morador de 18 anos ou mais de idade, 
alguma vez, fez apenas uma refeição ao dia ou ficou um dia inteiro sem 
comer porque não havia dinheiro para comprar comida? 

9 
Nos últimos três meses, algum morador com menos de 18 anos de idade, 
alguma vez, deixou de ter uma alimentação saudável e variada porque 
não havia dinheiro para comprar comida? 
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10 
Nos últimos três meses, algum morador com menos de 18 anos de idade, 
alguma vez, não comeu quantidade suficiente de comida porque não 
havia dinheiro para comprar comida? 

11 
Nos últimos três meses, alguma vez, foi diminuída a quantidade de 
alimentos das refeições de algum morador com menos de 18 anos de 
idade, porque não havia dinheiro para comprar comida? 

12 
Nos últimos três meses, alguma vez, algum morador com menos de 18 
anos de idade deixou de fazer alguma refeição, porque não havia 
dinheiro para comprar comida? 

13 
Nos últimos três meses, alguma vez, algum morador com menos de 18 
anos de idade, sentiu fome, mas não comeu porque não havia dinheiro 
para comprar comida? 

14 
Nos últimos três meses, alguma vez, algum morador com menos de 18 
anos de idade, fez apenas uma refeição ao dia ou ficou sem comer por 
um dia inteiro porque não havia dinheiro para comprar comida? 

 

As categorias da EBIA são obtidas a partir do somatório das respostas 

afirmativas relativas as 14 perguntas. Esse somatório resulta numa pontuação final 

que permite classificar cada domicilio em um dos quatro níveis de insegurança 

alimentar: segurança alimentar, insegurança leve, insegurança moderada, 

insegurança grave. Esta classificação leva em conta a presença ou ausência de 

menores de 18 anos no domicilio, como mostrado na tabela 1: 

 

Tabela 1: Pontuação utilizada para a classificação dos domicílios segundo o nível de 

insegurança alimentar, considerando a presença ou ausência de menores de 18 

anos no domicílio. 

Níveis de insegurança alimentar 

Pontuação 

Domicílios com 
menores de 18 anos 

Domicílios sem 
menores de 18 anos 

Segurança Alimentar 0 0 

Insegurança alimentar leve 1-5 1-3 

Insegurança alimentar moderada 6-9 4-5 

Insegurança alimentar grave 10-14 6-8 

Fonte: Adaptado de IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e 
Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2009. 
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1.5 Programas de promoção da segurança alimentar no Brasil 

 

A segurança alimentar e nutricional não é atendida quando o acesso aos 

alimentos pelas famílias não é regular ou contínuo, ou quando as aquisições do 

alimento comprometem em grande parcela da renda, privando as famílias de 

satisfazerem as suas outras necessidades básicas. Segundo Silva & Curioni (2013), 

o aumento do poder aquisitivo da população e a redução dos preços dos alimentos 

seriam formas de contribuir para aumentar o acesso aos alimentos, e 

conseqüentemente garantir a segurança alimentar das famílias. 

Devido as grandes desigualdades sociais e econômicas ainda existentes no 

Brasil, há a necessidade de implementação de programas voltados para a promoção 

da segurança alimentar, entre eles pode-se citar o Bolsa família, os Restaurantes 

Populares e o Programa Fome zero, cujo objetivo é ajudar a combater a pobreza, a 

fome e a insegurança alimentar, e a promover a inclusão social (YAZBEK, 2012). 

O Programa Bolsa Família é um programa de transferência direta da renda 

com condicionalidades, que beneficia famílias em situação de pobreza e extrema 

pobreza,e tem como objetivo promover a segurança alimentar para as classes mais 

necessitadas (BRASIL, Lei nº 10.836, de 09 de janeiro de 2004). As famílias com 

renda mensal per capita de até R$140,00 são priorizadas por este programa através 

do recebimento de benefício financeiro. Este benefício pode variar de R$ 32,00 a 

R$ 242,00 em função da renda e da composição da família. 

As condicionalidades do Programa Bolsa Família são definidas como 

compromissos firmados entre o poder público e as famílias beneficiárias, de modo a 

assegurar o acesso das famílias aos direitos sociais básicos. Entre estes 

compromissos, destaca-se a manutenção de crianças/adolescentes na escola e no 

acompanhamento das gestantes (pré-natal), nutrizes (puerpério) e crianças 

(desenvolvimento) (LICIO et al., 2011). Além disso, o Bolsa Família promove ações 

que possibilitam o desenvolvimento de capacidades geradoras de renda, ainda que 

sem assegurar a inserção no mercado formal. Todos os níveis de governo assumem 

o compromisso pela priorização e convergência desse tipo de programa para as 

famílias beneficiárias, cujo principal objetivo é a superação da pobreza (LICIO et al., 

2011). 
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Os Restaurantes Populares são equipamentos públicos de alimentação e 

nutrição destinados ao preparo de refeições variadas que são vendidas a preços 

acessíveis. Foram implantados por meio de convênio formalizado entre o Ministério 

do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Estado/Municípios, e atuam na 

promoção do direito humano à alimentação adequada dos trabalhadores que fazem 

suas refeições fora do seu domicílio nos grandes centros urbanos do país. O 

público-alvo desse programa são trabalhadores informais e formais de baixa renda, 

desempregados, estudantes, idosos e populações em risco social dos centros e 

periferias urbanas. Segundo Silva & Curioni (2013), os restaurantes populares 

representam uma das iniciativas para o barateamento das refeições, oferecendo 

alimentos de boa qualidade e baixo custo, e tem o propósito de complementar ou 

suprir parte dos requerimentos nutricionais diários. Também fazem parte da 

estrutura operacional do Sistema Nacional de Segurança Alimentar (SISAN), a fim 

de atender a meta de erradicação da extrema pobreza. 

O Programa Fome Zero, por sua vez, tem como objetivo fornecer quantidade, 

qualidade e regularidade de alimentos a todos os brasileiros, de modo a promover a 

inclusão social e a educação alimentar e nutricional (YAZBEK, 2003). Este programa 

busca articular os três níveis governamentais em torno de uma política emergencial 

de combate à fome, da construção de uma política integrada de segurança alimentar 

e da implementação de um conjunto de políticas públicas dirigidas (MESA, 2003). 

Considera-se que a garantia do direito à alimentação é a condição para o 

alcance da cidadania e para o desenvolvimento da nação. O direito à alimentação 

faz parte do plano dos demais direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais 

(YASBEK, 2004b). 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Estudar a associação entre a insegurança alimentar e um conjunto de 

características habitacionais e dos chefes dos domicílios, nos ambientes urbano e 

rural do Brasil, no ano de 2009. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Descrever o perfil demográfico e socioeconômico dos chefes dos domicílios e o perfil 

habitacional nos ambientes urbano e rural; 
 

 Descrever a situação de insegurança alimentar nos ambientes urbano e rural, 

segundo as características habitacionais e dos chefes dos domicílios; 
 

 Identificar os fatores relacionados com a insegurança alimentar nos domicílios 

localizados nos ambientes urbano e rural; 
 

 Efetuar uma análise comparativa das associações encontradas nos ambientes 

urbano e rural do Brasil, no que se refere a situação de insegurança alimentar. 
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3. Material e Métodos 

 

3.1 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2009 

 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) é uma pesquisa 

realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia de Estatística (IBGE) que investiga 

permanentemente diferentes temáticas, como população, educação, habitação, 

trabalho e renda. Além disso, outras temáticas são incluídas na pesquisa 

dependendo da necessidade de informações, como migração, fecundidade e 

nupcialidade, saúde e segurança alimentar. A PNAD é uma pesquisa de 

abrangência nacional de extrema importância para formular, validar e avaliar 

políticas voltadas para promover melhorias nas condições socioeconômicas e de 

vida da população brasileira (IBGE, 2009). A PNAD 2009 considerou uma 

amostra probabilística composta por 399.387 pessoas e 153.837 domicílios 

distribuídos por todas as Unidades da Federação. Em 2009, a PNAD contou com 

dois suplementos, um englobando a temática de segurança alimentar, e a outro 

sobre vitimização e justiça. O levantamento de informações sobre segurança 

alimentar foi realizado em convênio com o Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome, como o objetivo de estudar a situação de (in)segurança alimentar 

nas unidades domiciliares no Brasil. 

Com relação ao plano amostral, a amostra da PNAD 2009 foi selecionada de 

maneira probabilística utilizando três estágios de seleção sendo as unidades 

primárias de amostragem os municípios; as unidades secundárias os setores 

censitários; e as unidades terciárias os domicílios. 

No primeiro estágio de seleção os municípios foram classificados em dois 

grupos denominados de autorrepresentativos (municípios que possuem 

probabilidade 1 de pertencer à amostra) e não autorrepresentativos. Os municípios 

não autorepresentativos passaram por um processo de estratificação e, em cada 

estrato formado, foram selecionados com reposição e com probabilidade 

proporcional à população residente segundo o Censo Demográfico 2000. 

No segundo estágio, os setores censitários foram selecionados, em cada 

município da amostra, utilizando amostragem com probabilidade proporcional e com 
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reposição, sendo utilizado como medida de tamanho o número de domicílios 

existentes de acordo com o Censo Demográfico 2000. 

No terceiro estágio os domicílios foram selecionados, com equiprobabilidade, 

em cada setor censitário da amostra, e para os domicílios da amostra levantou-se 

informações sobre todos os seus moradores. 

Na seleção dos municípios e setores censitários da PNAD foram adotadas a 

divisão territorial e a malha setorial vigentes em 1º de agosto de 2000 e utilizadas 

para a realização do Censo Demográfico 2000. Antes da seleção de domicílios, 

realiza-se uma operação de listagem de todas as unidades residenciais e não 

residenciais em todos setores da amostra, visando obter um cadastro atualizado de 

domicílios. 

A análise de dados de pesquisas, como a PNAD 2009, que utilizam plano 

amostral complexo, combinando estratificação, conglomeração e probabilidades 

desiguais de seleção “só se torna possível se forem incluídas no arquivo de dados 

variáveis que informem a estrutura do plano amostral, identificando ao menos o 

estrato, a unidade primária de amostragem(UPA) e o peso de cada unidade da 

amostra (PESSOA e SILVA, 1998:156)”. A necessidade de consideração do plano 

amostral deve-se ao fato das estimativas pontuais dos parâmetros sofrerem 

influência dos pesos distintos dos elementos da amostra, enquanto as estimativas 

de variância serem influenciadas pela conglomeração e estratificação, além dos 

pesos amostrais (SZWARCWALD et al., 2008; MORAES et al., 2012; SILVA et al., 

2002).  

Cabe ressaltar que na modelagem estatística não basta obter estimativas 

pontuais corretas dos coeficientes do modelo, é importante também obter 

estimativas adequadas de variância, por serem medidas utilizadas na avaliação da 

precisão dessas estimativas pontuais, sendo consideradas para a cálculo de 

intervalos de confiança e para a realização de testes de hipóteses para os 

coeficientes do modelo. Assim, se os conglomerados não forem considerados na 

análise estatística, espera-se uma subestimação das variâncias, enquanto que com 

a não consideração dos estratos espera-se uma sobrestimação das variâncias 

(ASPAROUHOV, 2005). 

No banco de dados da PNAD 2009, já encontram-se disponíveis variáveis que 

informam os pesos amostrais associados as unidades amostrais, além das variáveis 
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sobre a estrutura do plano amostral (estratos e unidades primárias de amostragem - 

UPAs). Para considerar estas características do plano amostral da PNAD 2009 tanto 

na análise exploratória quanto no ajuste de modelos estatísticos, é necessário 

utilizar pacotes estatísticos adequados. Neste trabalho foi utilizado o software SPSS 

for Windows, versão 20.0 (SPSS Inc., Chicago, Estados Unidos) para ajustar o 

modelo estatístico, descrito na seção 3.4, para explicar a chance de insegurança 

alimentar no domicílio. 

 

3.2 População alvo 

 

A população-alvo compreende os chefes (ou responsáveis) de 20 anos ou 

mais de idade residentes em domicílios particulares permanentes no Brasil no ano 

de 2009.  

 

3.3 Variáveis de estudo 

 

3.3.1 Insegurança alimentar 

 

No banco de dados da PNAD 2009, a situação de insegurança alimentar 

representa uma única variável domiciliar, contendo originalmente quatro alternativas 

de respostas possíveis: 1) Segurança alimentar, 2) insegurança alimentar leve, 

3) insegurança alimentar moderada, 4) insegurança alimentar grave. Para fins de 

análise esta variável foi dicotomizada de modo a classificar os domicílios em dois 

níveis: 1) Segurança alimentar (SA), 2) Insegurança alimentar (IA). 

Para explicar a situação de insegurança alimentar considerou-se um conjunto 

de características relacionadas aos chefes e aos domicílios em que residem, como 

ilustradas nas seções 3.3.2 e 3.3.3. 
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3.3.2 Características do chefe do domicilio 

 

No Quadro 2 são apresentadas as características demográficas e 

socioeconômicas dos chefes de domicílios. 

 

Quadro 2 – Características dos chefes do domicílio 

Características Categorias 

Faixa-etária 
De 20 a 29 anos, de 30 a 39 anos, de 40 a 
49 anos,de 50 a 59 anos, 60 anos ou mais. 

Sexo Masculino, Feminino 

Estado Civil Solteiro, Casado, Outro 
Cor/Raça Branca, Não branca, Sem declaração 

Nível de escolaridade 
Sem instrução ou menos de 1 ano de 
estudo, 1 a 7 anos de estudo, 8 a 10 anos de 
estudo, 11 anos ou mais de estudo. 

 

3.3.3 Características domiciliares, locais ou regionais 

 

No Quadro 3 são fornecidas as características dos domicílios, locais ou 

regionais, entre elas estão as variáveis que indicam a qualidade da construção, a 

disponibilidade de infraestrutura de serviços sociais básicos, a posse de bens 

ligados ao consumo de alimentos e água, e a região em que os domicílios estão 

localizados.  

 

 

Quadro 3: Características domiciliares, locais ou regionais 

Características Categorias 

Região de Residência 
Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, 
Centro-Oeste. 

Área de localização do domicílio* Urbana, Rural. 

Renda domiciliar mensal per 
capita 

Sem renda ou até 1s.m, Mais de 1 a 
5 s.m, Mais de 5 s.m., Sem 
declaração 

Qualidade da construção da 
moradia 

Adequado, Inadequado. 
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Abastecimento de água 
Adequado, Inadequado, Sem 
declaração 

Esgotamento sanitário 
Adequado, Inadequado, Sem 
declaração 

Destino de lixo Adequado, Inadequado 

Posse de bens ligados ao 
consumo de alimentos e água 
(fogão, filtro d’água, geladeira e 
freezer) 

Nenhum, tem apenas um, tem dois 
ou mais. 

Condição de ocupação do 
domicílio 

Próprio, alugado, cedido, outra 
condição. 

Total de moradores 
Até 3 moradores, de 4 a 6 
moradores, 7 moradores ou mais 

*Usada como variável de estratificação na análise 

 

A variável “qualidade da construção da moradia”, apresenta duas categorias: 

 1) adequado: para os domicílios considerados adequados tanto em termos de 

parede quanto cobertura (teto)”; 

2) inadequado: para os domicílios considerados inadequados em termos de 

parede ou cobertura (teto), ou ambos (parede e teto). 

 Quanto ao material da parede, considerou-se como adequados os domicílios 

de alvenaria e madeira aparelhada; e como inadequados os domicílios de taipa não 

revestida, madeira aproveitada, palha ou outro material. Quanto ao material usado 

na cobertura (teto), considerou-se como adequados aqueles domicílios com telha, 

laje de concreto, madeira aparelhada e zinco; e inadequados com madeira 

aproveitada, palha ou outros materiais (IBGE, 1999). 

Com relação à disponibilidade de infraestrutura de serviços sociais básicos, 

considerou-se três variáveis que indicam à adequação ou inadequação do 

abastecimento de água, coleta de lixo e esgotamento sanitário dos domicílios em 

que os chefes de domicílios residem.  

Quanto ao abastecimento de água do domicílio, considerou-se como 

adequados os domicílios com rede geral de distribuição de água; e inadequados os 

domicílios com poço, nascente ou outra forma de abastecimento de água. Quanto ao 

esgotamento sanitário do domicílio, considerou-se adequados os domicílios ligados 

a rede coletora de esgoto ou pluvial, ou com fossa séptica ligada a rede coletora de 
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esgoto ou pluvial; e inadequados os domicílios com fossa séptica não ligada a rede 

coletora de esgoto ou pluvial, ou com fossa rudimentar, ou ainda aqueles domicílios 

cuja forma de escoamento do esgoto é vala, direto para o rio, lago ou mar, ou outra 

forma. Quanto a destino de lixo domiciliar, considerou-se adequados os domicílios 

em que a coleta do lixo é direta ou indireta; e inadequados os domicílios em que o 

lixo é queimado ou enterrado na propriedade, jogado em terreno baldio ou 

logradouro, jogado em rio, lago ou mar, ou outro destino (IBGE, 1999). 

 

3.4 Modelo de regressão logística binária 

 

3.4.1 Especificação do modelo 

 

O modelo de regressão logística binária é um modelo linear generalizado 

onde a variável resposta tem distribuição de probabilidade de Bernoulli e a função de 

ligação é a função logística, este modelo pode ser representada pela equação 

abaixo: 

ln (
𝑝𝑎𝑏𝑐𝑑𝑒𝑓𝑔ℎ𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚𝑜

1 − 𝑝𝑎𝑏𝑐𝑑𝑒𝑓𝑔ℎ𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚𝑜
)   =  𝜇 + 𝜉𝑎 + 𝜅𝑏 + 𝜙𝑐 + 𝜌𝑑 + 𝜖𝑒 + 𝜔𝑓 + 𝜑g +  𝜂h 

                                                +𝜍𝑖 + 𝜋𝑗 + 𝜎𝑘 + 𝜗𝑙 + 𝛾𝑚 + 𝜓𝑜 

 

 

onde: 

𝜇 → intercepto do modelo. 

𝜉𝑎 → efeito do a-ésimo nível da variável faixa etária; a=1, 2, 3, 4, 5. 

𝜅𝑏→ efeito do b-ésimo nível da variável sexo; b=1, 2. 

𝜙𝑐 → efeito do c-ésimo nível da variável estado civil; c=1, 2, 3. 

𝜌𝑑→ efeito do d-ésimo nível da variável cor/raça; d=1, 2, 3. 
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𝜖𝑒 → efeito do e-ésimo nível da variável nível de escolaridade; e=1, 2,3,4. 

𝜔𝑓→ efeito f-ésimo nível da variável região de residência;f=1, 2, 3,4,5. 

𝜑g → efeito do g-ésimo nível da variável renda domiciliar mensal per capita; 

g=1, 2, 3, 4. 

𝜂ℎ → efeito do h-ésimo nível da variável qualidade da construção da moradia; 

h=1,2. 

𝜍𝑖→ efeito do i-ésimo nível da variável abastecimento de água; i=1, 2, 3. 

𝜋𝑗→ efeito do j-ésimo nível da variável esgotamento sanitário; j=1, 2,3. 

𝜎𝑘→ efeito do k-ésimo nível da variável destino do lixo; k=1, 2. 

𝜗𝑙→ efeito do l-ésimo nível da variável posse de bens ligados ao consumo 

 de alimentos e água;l=1,2,3,4. 

𝛾𝑚 → efeito do m-ésimo nível da variável condição de ocupação do 

 domicílio; m=1, 2,3,4. 

𝜓𝑜 → efeito do o-ésimo nível da variável total de moradores; o=1, 2,3. 

A partir do modelo é possível obter a probabilidade em favor da ocorrência do 

evento de interesse, dada por: 

 

𝑝𝑎𝑏𝑐𝑑𝑒𝑓𝑔ℎ𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚𝑜 =
𝑒

𝜂𝑎𝑏𝑐𝑑𝑒𝑓𝑔ℎ𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚𝑜

1+𝑒
𝜂𝑎𝑏𝑐𝑑𝑒𝑓𝑔ℎ𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚𝑜

,onde: 

𝜂𝑎𝑏𝑐𝑑𝑒𝑓𝑔ℎ𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚𝑜 = 𝜇 + 𝜉𝑎 + 𝜅𝑏 + 𝜙𝑐 + 𝜌𝑑 + 𝜖𝑒 + 𝜔𝑓 + 𝜑g + 𝜂h + 

 +𝜍𝑖 + 𝜋𝑗 + 𝜎𝑘 + 𝜗𝑙 + 𝛾𝑚 + 𝜓𝑜 

 

 

 

 

23 



 
 

3.4.2 Métodos de estimação dos parâmetros do modelo 

 

3.4.2.1 Método de máxima verossimilhança (MV) 

 

O Método de máxima verossimilhança é utilizado para estimação dos 

parâmetros de modelos lineares generalizados, no caso de observações amostrais 

independentes e identicamente distribuídas (IID).Sey1,y2, ..., yn são valores 

observados das variáveis Y1, Y2, ..., Yn, independentes, e todas com distribuição de 

Bernoulli com parâmetro(𝑝𝑖), i=1, ... n, a função de probabilidade de Yi é 

representada por: 

P(𝑌𝑖 =  𝑦𝑖|𝑝𝑖) = 𝑝𝑖
𝑦𝑖 (1 − 𝑝𝑖)

1−𝑦𝑖  ; 𝑦𝑖 = 0,1, 

i = 1, 2, ..., n 

onde, 

𝑝𝑖=𝑝𝑖(𝜷) =
𝑒𝒙𝒊

′ 𝜷

1+𝑒𝒙𝒊
′ 𝜷

, 

sendo que, 

𝒙𝒊 é o vetor das variáveis explicativas (variáveis dummy para os níveis dos fatores) 

referente a i-ésima unidade da população, de dimensão Px1 

𝜷 =  [𝜇, 𝜉1, … , 𝜉4, 𝜅1, 𝜙1, 𝜙2 , 𝜌1 , 𝜌2 , 𝜖1 , … , 𝜖3 , 𝜔1 , … , 𝜔4 , 𝜑1, 𝜑2 , 𝜑3 , 𝜂1 , 

𝜍1, 𝜍2, 𝜋1 , 𝜎1, 𝜗1 , 𝜗2 , 𝜗3, 𝛾1, … , 𝛾3 , 𝜓1, 𝜓2] é o vetor de parâmetros desconhecidos do 

modelo, de dimensão Px1 

 

O método de MV consiste em encontrar o valor de 𝜷 que maximiza a função 

de verossimilhança da amostra L(𝜷| 𝒚) ou, equivalentemente, o logaritmo da função 

de verossimilhança da amostra, denotada por lnL(𝜷| 𝒚), como mostrado a seguir: 

lnL(𝜷| 𝒚) = ln ∏ P(𝑌𝑖 =  𝑦𝑖 |𝑝𝑖) =𝑛
𝑖=1 ∑ ln P(𝑌𝑖 =  𝑦𝑖|𝑝𝑖)

𝑛
𝑖=1 = ∑ ln[𝑝𝑖

𝑦𝑖 (1 − 𝑝𝑖
1−𝑦𝑖)]𝑛

𝑖=1  
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lnL(𝜷| 𝒚)   = ∑[𝑦𝑖 ln(𝑝𝑖) + (1 − 𝑦𝑖) ln(1 − 𝑝𝑖)]

𝑛

𝑖=1

 

lnL(𝜷| 𝒚) = ∑ [𝑦𝑖 ln (
𝑝𝑖

1-𝑝𝑖
) + ln(1 − 𝑝𝑖)]

n

𝑖=1

 

lnL(𝜷| 𝒚)   = ∑ [𝑦𝑖𝒙𝒊
′ 𝜷 −ln(1+𝑒𝒙𝒊

′ 𝜷)]

n

𝑖=1

 

 

Ao derivar lnL(𝜷| 𝒚) em relação a 𝜷, obtém-se que: 

∂lnL(𝜷| 𝒚)

∂𝜷
=

∂

∂β
∑ [𝑦𝑖𝒙𝒊

′𝜷 −ln(1+𝑒𝒙𝒊
′𝜷)]

𝑛

𝑖=1

= ∑
∂

∂β
[𝑦𝑖𝒙𝒊

′𝜷 −ln(1+𝑒𝒙𝒊
′𝜷)]

𝑛

𝑖=1

= ∑ 𝒖𝒊(β)

𝑛

𝑖=1

, 

 

onde, 

𝒖𝒊(β ) =
∂

∂β
[𝑦𝑖𝒙𝒊

′ 𝜷  − ln(1+𝑒𝒙𝒊
′ 𝜷)]=[𝑦𝑖 − 𝑝𝑖]𝒙𝒊 ; i=1,2,...,n. 

é o vetor dos escores do i-ésimo elemento da amostra, de dimensão P × 1. 

Ao igualar as derivadas parciais à 𝟎, obtém-se o seguinte sistema de 

equações de verossimilhança amostrais: 

∂lnL(𝜷| 𝒚)

∂𝜷
= ∑ 𝒖𝒊(β )

𝑛

𝑖=1

= 𝟎 

Resolvendo este sistema de equações não lineares usando  método iterativo 

escore de Fischer, obtém-se como solução a estimativa de MV de 𝜷, denotada por 

�̂�MV. Com esta estimativa, pode-se calcular para cada elemento da amostra a 

probabilidade estimada de ocorrência do evento de interesse, representada por: 

�̂�𝑖=�̂�𝑖(�̂�MV) =
𝑒𝒙𝒊

′�̂�MV

1 + 𝑒𝒙𝒊
′�̂�MV

 , 
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onde, 

�̂�MV = [�̂�, 𝜉1, … , 𝜉4, �̂�1, �̂�1, �̂�2, �̂�1 , �̂�2 𝜖1̂ , … , 𝜖3̂ , �̂�1 , … , �̂�4 , �̂�1, �̂�2 , �̂�3 ,�̂�1 , 

𝜍1̂, 𝜍2̂, �̂�1 , �̂�2 ,�̂�1, �̂�1 , �̂�2 , �̂�3 , 𝛾1, … , 𝛾3 , �̂�1, �̂�2] é o vetor de paraÂmetros estimados do 

modelo por MV, de dimensão Px1 

 

No caso de grandes amostras, �̂�MV tem distribuição aproximadamente normal 

multivariada, ou seja, �̂�MV ~ 𝑁[𝜷 , VAR̂(�̂�MV)], onde a matriz de variância-covariância 

dos estimadores dos parâmetros do modelo é obtida por: 

𝑉𝐴𝑅 (̂ �̂�MV) = − ̂
 −1

= −  ̂
 −1

(�̂�MV), 

sendo, 

̂ = ∑
𝜕

𝜕𝜷
𝒖𝒊(𝜷)𝑛

𝑖=1 |
𝜷=�̂�MV

uma matriz simétrica de dimensão P x P. 

 

3.4.2.2 Método de máxima pseudo-verossimilhança (MPV) 

 

A amostra da PNAD é selecionada utilizando um plano amostral complexo, 

portanto não é possível utilizar o método de máxima verossimilhança descrito na 

seção 3.4.2.1, pois este método não permite incorporar os pesos amostrais,a 

estratificação e conglomeração. Assim, neste trabalho os parâmetros do modelo de 

regressão logística foram estimados utilizando o método de máxima pseudo-

verossimilhança (MPV), implementado no “Complex Samples” do pacote estatístico 

SPSS3, versão 20. 

A estimação pelo método de MPV é baseada no princípio da modelagem de 

superpopulação, no qual cada unidade populacional i é associada a uma variável 

aleatória Yi, i=1,2,..., N (onde N é o tamanho da população), para a qual se especifica 

a forma de sua distribuição de probabilidade representada por um modelo 

                                                           
3SPSS - Statistical Package for Social Sciences 
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denominado “modelo de superpopulação”, que é usado no processo de inferência 

sobre os parâmetros (PESSOA e SILVA, 1998) 

O modelo de superpopulação é uma função que representa a distribuição 

conjunta de Y=(Y1, Y2,..., YN), denotada por P(𝒀 = 𝑦|𝜷), onde y=(y1, y2,..., yN) é um 

vetor de observações da variável resposta Y na população, e β é o vetor de 

parâmetros de interesse cuja dimensão é Px1. Desse modo, o modelo de 

superpopulação resultante é dado pelo produto da função de probabilidade de cada 

variável aleatória Yi, isto é: 

P(𝒀 = 𝒚|𝜷) = ∏ 𝑝𝑖
𝑦𝑖 (1 − 𝑝𝑖)

1−𝑦i

𝑁

𝑖=1

 

 

Sejam y1, y2,...,yN as respectivas observações das variáveis aleatórias 

Y1,Y2,...,YN independentes, todas com distribuição de Bernoulli com parâmetro 𝑝𝑖. 

Assim, a função de probabilidade de Yi é dada por: 

𝑃(𝑌𝑖 =  𝑦𝑖|𝑝𝑖) = 𝑝𝑖
𝑦𝑖(1 − 𝑝𝑖)

1−𝑦𝑖  ; 𝑦𝑖 = 0,1 

i = 1, 2, ..., N 

onde 

𝑝𝑖=𝑝𝑖(𝜷) =
𝑒𝒙𝒊

′𝜷

1 + 𝑒𝒙𝒊
′𝜷

 , 

sendo que, 

𝒙𝒊 é o vetor das variáveis explicativas (variáveis dummy para os níveis dos fatores) 

referente a i-ésima unidade da população, de dimensão Px1 

𝜷 =  [�̂�, 𝜉1, … , 𝜉4, �̂�1, �̂�1, �̂�2, �̂�1 , �̂�2 𝜖1̂ , … , 𝜖3̂ , �̂�1 , … , �̂�4 , �̂�1, �̂�2 , �̂�3 ,�̂�1 , 

𝜍1̂, 𝜍2̂, �̂�1 , �̂�2 ,�̂�1, �̂�1 , �̂�2 , �̂�3 , 𝛾1, … , 𝛾3 , �̂�1, �̂�2]  é o vetor de parâmetros desconhecidos 

do modelo, de dimensão Px1 

 

A estimação de MPV consiste em maximizar a função de verossimilhança 

populacional, dada por: 
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L(𝜷| 𝒚) = ∏ P(𝑌𝑖 =  𝑦𝑖  , 𝑝𝑖)

𝑁

𝑖=1

 

 

ou equivalentemente, o logaritmo da função de verossimilhança populacional 

apresentado a seguir: 

lnL(𝜷| 𝒚) = ln ∏ P(𝑌𝑖 =  𝑦𝑖| 𝑝𝑖) =

𝑁

i=1

∑ ln P(𝑌𝑖 =  𝑦𝑖  |𝑝𝑖)

𝑁

i=1

 

lnL(𝜷| 𝒚) = ∑ ln[𝑝𝑖
𝑦𝑖 (1 − 𝑝𝑖)

1−𝑦𝑖]𝑁
𝑖=1 =∑ [𝑦𝑖𝒙𝒊

′ 𝜷 −ln(1+𝑒𝒙𝒊
′ 𝜷)]N

𝑖=1  

 

Neste contexto, ao derivar lnL(𝜷| 𝒚) em relação a β, e igualar as derivadas 

parciais a zero, é obtido um sistema de equações de verossimilhanças populacionais 

dadas por: 

∂lnL(𝜷| 𝒚)

∂𝜷
=

∂

∂β
∑ [𝑦𝑖𝒙𝒊

′𝜷 −ln(1+𝑒𝒙𝒊
′𝜷)]𝑁

𝑖=1 = ∑
∂

∂β
[𝑦𝑖𝒙𝒊

′𝜷 −ln(1+𝑒𝒙𝒊
′𝜷)]𝑁

𝑖=1 = ∑ 𝒖𝒊(β)𝑁
𝑖=1 = 𝟎,  

onde, 

𝒖𝒊(β ) =
∂

∂β
[y

i
𝒙𝒊

′𝜷 −ln(1+e𝒙𝒊
′𝜷)] = [𝑦𝑖 − 𝑝𝑖]𝒙𝒊 ; i=1,2,...,N 

é o vetor dos escores do i-ésimo elemento da população, de dimensão P× 1. 

A solução deste sistema é o estimador de máxima verossimilhança de β, que 

por depender de valores populacionais é chamado de pseudo-parâmetro, sendo 

denotado neste trabalho por 𝜷𝑃𝑃. Como foi realizada uma pesquisa por amostragem 

e não uma pesquisa censitária, encontra-se disponível apenas uma amostra da 

população de interesse, selecionada utilizando o plano amostral apresentado na 

seção 3.1. Como não é possível calcular o pseudo-parâmetro, é necessário estimá-

los usando os dados amostrais. De acordo com Pessoa & Silva (1998), o pseudo-

parâmetro 𝜷𝑃𝑃 desempenha um papel fundamental nessa abordagem inferencial, por 

ser eleito como alvo da inferência em um esquema que considera as informações do 

plano de amostragem. Como em pesquisas por amostragem o tamanho da 

população (N) é geralmente grande, um estimador adequado para o pseudo-

28 



 
 

parâmetro, também é adequado para o parâmetro β do modelo de superpopulação 

(PESSOA & SILVA, 1998). 

Como ∑ 𝒖𝑖(β)𝑁
𝑖=1 =𝑻(β) representa a soma dos vetores de escores na 

população, para estimá-la utiliza-se o estimador linear ponderado dado por �̂�(𝜷) =

∑ 𝑤𝑖𝒖𝒊(β)𝑛
𝑖=1 , onde 𝑤𝑖é o peso do i-ésimo elemento da amostra. 

Fazendo �̂�(𝜷) =0, obtém-se um sistema de equações de pseudo-

verossimilhança, cuja solução é o estimador de MPV do pseudo-parâmetro 𝜷𝑃𝑃, e 

conseqüentemente do parâmetro β, tendo em vista que a PNAD é uma pesquisa de 

abrangência nacional. Assim, para cada elemento da amostra, pode-se obter a 

probabilidade estimada em favor da ocorrência do evento de interesse,utilizando a 

expressão abaixo: 

�̂�𝑖=�̂�𝑖(�̂�MPV) =
𝑒𝒙𝒊

′ �̂�MPV

1 + 𝑒𝒙𝒊
′ �̂�MPV

 

onde, 

�̂�MPV = [�̂�, 𝜉1, … , 𝜉4, �̂�1, �̂�1, �̂�2, �̂�1 , �̂�2 𝜖1̂ , … , 𝜖3̂ , �̂�1 , … , �̂�4 , �̂�1, �̂�2 , �̂�3 ,�̂�1 , 

𝜍1̂, 𝜍2̂, �̂�1 , �̂�2 ,�̂�1, �̂�1 , �̂�2 , �̂�3 , 𝛾1, … , 𝛾3 , �̂�1, �̂�2]. 

Segundo Heeringa et al. (2010), a estimação da matriz de variância-

covariância assintótica do estimador �̂�MPV é feita empregando-se a seguinte 

expressão: 

VAR̂(�̂�MPV) ≅ [̂ (�̂�MPV)]
−1

VAR̂[�̂�(�̂�MPV)][̂ (�̂�MPV)]
−1

 

VAR̂(�̂�MPV) ≅ [̂(�̂�MPV)]
−1

VAR̂ [∑ 𝑤𝑖𝒖𝒊(�̂�MPV)

𝒏

𝑖=1

] [̂(�̂�MPV)]
−1

, 

onde,  

VAR̂[�̂�(�̂�MPV)]=VAR̂[∑ 𝑤𝑖𝒖𝒊(�̂�MPV)𝒏
𝑖=1 ] é o estimador da matriz de variância-

covariância dos totais amostrais dos escores ponderados; e 

̂(�̂�MPV) =
𝜕�̂�(𝜷)

𝜕𝜷
|

𝜷=�̂�MPV

= ∑ 𝑤𝑖
𝜕𝒖𝒊(𝜷)

𝜕𝜷
|

𝜷=�̂�MPV

𝒏
𝑖=1 é uma matriz simétrica de dimensão 

P x P. 
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Segundo Binder (1983), �̂�MPV tem distribuição assintoticamente normal 

multivariada, ou seja, �̂�MPV ~ 𝑁[𝜷, VAR̂(�̂�MPV)], o que torna válida a realização de 

inferências para 𝜷 no caso de amostras grandes. Padronizando obtém-se a seguinte 

estatística: 

[VAR̂(�̂�MPV)]−
1

2(�̂�MPV − 𝜷)~N(𝟎, 𝐈) 

 

3.4.3 Inferência do Modelo 

 

3.4.3.1 Teste de Wald de significância individual dos 

parâmetros do modelo 

 

Para avaliar a significância individual dos parâmetros do modelo de regressão 

logística binária foi utilizado o teste de Wald, considerando o nível de significância de 

1%: 

As hipóteses do teste permitem avaliar a nulidade ou não dos parâmetros do 

modelo, representadas a seguir: 

{
H0: 

𝑗
= 0

H1:
𝑗

≠ 0
 

onde 
𝑗
 é o efeito principal do j-ésimo nível de uma determinada variável 

explicativa categórica;  j=1,2, ..., f, sendo que  f  indica o número de níveis da 

variável. 

 

Para testar as hipóteses, utiliza-se a estatística de teste, construída sob 

H0:𝑗
= 0 ,como definida abaixo: 

𝑍 =
�̂�𝑗

√𝑉𝐴�̂�(�̂�𝑗)
  N(0,1)~

𝑎 ;  

onde �̂�𝑗 é o estimador de MPV do parâmetro 
𝑗
do modelo, e 𝑉𝐴�̂�(�̂�𝑗) é o estimador 

da variânciade �̂�𝑗. 

A região crítica do teste é dada por RC ={𝑧𝜖/|𝑧|  > 𝑧0,01;𝛼/2}. Quanto ao 

critério de decisão, rejeita-se H0:𝑗
= 0 ao nível de significância de =1% se o valor 
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observado da estatística de teste Z pertencer a região crítica (𝑧𝑜𝑏𝑠𝜖𝑅𝐶). A rejeição de 

H0 implica que o efeito do j-ésimo nível da variável explicativa (categórica) é 

significativamente diferente de zero. Equivalentemente, rejeita-se H0 se o p-valor = 

P(Z>|zobs|)≤ = 1%. 

Por outro lado, não há evidências para rejeitar H0:𝑗
= 0 se 𝑧𝑜𝑏𝑠𝑅𝐶, ou 

analogamente, se p-valor > = 1%. 

 

3.4.4. Medida de associação: razão de chance 

 

A medida de razão de chances desempenha um importante papel na análise 

dos resultados do ajuste do modelo de regressão logística binária. A partir dessa 

medida é possível avaliar o sentido e o grau da associação entre as variáveis 

explicativas e a chance em favor da ocorrência do evento de interesse (Y=1).  

A partir do modelo de regressão logística binária, pode-se obter a chance em 

favor da ocorrência do evento de interesse (Y=1) da i-ésima unidade, fazendo o 

exponencial do preditor linear, como mostrado a seguir: 

𝑝𝑖

1 − 𝑝𝑖
= 𝑒𝒙𝒊

′ 𝜷;     𝑖 = 1,2, … , 𝑛 

 

No caso de 𝑋𝑗 ser uma variável categórica (binária), a medida de razão de 

chance em favor da ocorrência do evento de interesse, pode ser interpretada pela 

comparação entre 𝑋𝑗 =  1  e  𝑋𝑗 =  0 (categoria de referência), onde: 

 

𝑂𝑅𝑗 =  
(

𝑝𝑖

1−𝑝𝑖
|𝑋𝑗 = 1)

(
𝑝𝑖

1−𝑝𝑖
|𝑋𝑗 = 0)

 

 

𝑂𝑅𝑗 =  
𝑒𝛽0+𝛽1𝑥1+⋯+𝛽𝑗(1)+⋯+𝛽𝑃𝑥𝑃

𝑒𝛽0+𝛽1𝑥1+⋯+𝛽𝑗(0)+⋯+𝛽𝑃𝑥𝑃
 

𝑂𝑅𝑗 =  
𝑒𝛽𝑗

𝑒0
= 𝑒𝛽𝑗 
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Desse modo, observa-se que a estimativa da razão de chance (𝑂�̂�𝑗) pode ser 

obtida pelo exponencial da estimativa do efeito do j-ésimo nível da variável 

explicativa categórica 𝑋𝑗, isto é: 

 

𝑂�̂�𝑗 =  𝑒�̂�𝑗 

 

Assim, se �̂�𝑗>0 (𝑂�̂�𝑗 > 1), significa que a chance de ocorrência do evento de 

interesse na categoria 1 da variável 𝑋𝑗 é 𝑒�̂�𝑗 vezes maior comparativamente a sua 

categoria de referência 0. Caso contrário, se �̂�𝑗<0 (𝑂�̂�𝑗 < 1), conclui-se que a 

chance em favor da ocorrência do evento de interesse na categoria de referência 0 é 
1

𝑒
�̂�𝑗

 vezes maior em comparação a categoria 1. 

Essa expressão da razão de chance também é válida no caso de variáveis 

explicativas categóricas com mais de dois níveis (variáveis politômicas). 

 

3.4.5. Medidas de Qualidade do Ajuste 

 

 Para avaliar a qualidade global do ajuste do modelo, utilizou-se as medidas 

de sensibilidade e especificidade e a taxa global de classificações corretas do 

modelo (MAROCO, 2010; GUJARAT & PORTER, 2009). 

 

3.4.5.1. Taxas de classificações corretas 

 

Usando o modelo de regressão logística binária selecionado, é possível 

estimar a probabilidade de cada elemento pertencer a cada uma das duas 

categorias da variável resposta Y do modelo. A partir dessas probabilidades é 

possível predizer a categoria que cada um dos elementos pertence considerando 

para isso algum porte de corte (𝛾) escolhido. Considerando as categorias 

observadas e as categorias preditas da variável resposta do modelo, é possível 

construir uma tabela de dupla entrada que fornece o número de elementos 

pertencentes a cada combinação dessas categorias. Neste trabalho, considerou-se 

uma variável resposta com 2 categorias como ilustrado no quadro abaixo: 
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Quadro 4: Distribuição dos elementos segundo as categorias observadas e preditas 

da variável resposta com duas categorias. 

Categorias 
preditas pelo 

modelo 

Categorias observadas 
Total 

𝑌 = 0 𝑌 = 1 

�̂� = 0 
𝑂11 

(verdadeiros negativos) 
𝑂12 

(falsos negativos) 
𝑂11 + 𝑂12 

�̂� = 1 
𝑂21 

(falsos positivos) 
𝑂22 

(verdadeiros positivos) 
𝑂21 + 𝑂22 

Total 𝑂11 + 𝑂21 𝑂12 + 𝑂22 𝑂.. 

 

𝑂𝑖𝑗é o número de elementos referentes a i-ésima categoria predita e a j-ésima 

categoria observada da variável resposta, tal que:i=1,2; j=1,2 

𝑂..é o numero total de elementos, isto é, 𝑂.. = ∑ ∑ 𝑂𝑖𝑗
2
𝑗=1

2
𝑖=1  

A taxa global de classificações corretas(TG) é definida pela razão entre o 

número de elementos classificados corretamente pelo modelo e o número total de 

elementos, sendo dada por: 

 

𝑇𝐺 = (
𝑂11 + 𝑂22

𝑂..

) . 100 

 

A sensibilidade (S) é a proporção de verdadeiros positivos entre todos os 

elementos que tem a característica de interesse. Assim,a sensibilidade é uma 

medida que indica a capacidade do modelo em classificar o elemento como tendo a 

característica de interesse (�̂� = 1), quando de fato ele tem essa característica de 

interesse  (𝑌 = 1), sendo representada por: 

𝑆 = 𝑃(�̂� = 1|𝑌 = 1) = (
𝑂22

𝑂12 + 𝑂22
) . 100 

 

A especificidade (E) é a proporção de verdadeiros negativos entre todos os 

elementos que não tem a característica de interesse. Em outras palavras,a 

especificidade é uma medida que indica a capacidade do modelo em classificar o 

elemento como não tendo a característica de interesse (�̂� = 0), quando de fato ele 

não tem essa característica de interesse (𝑌 = 0), sendo calculada por: 

𝐸 = 𝑃(�̂� = 0|𝑌 = 0) = (
𝑂11

𝑂11+𝑂21
) . 100 
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3.4.5.2. Área sob a curva ROC 

 

A curva ROC é um gráfico que plota no eixo das ordenadas os valores de sensibilidade 

(proporção de verdadeiros positivos)e no eixo das abcissas os valores dos complementos 

da especificidade (proporção de falsos positivos). Esses valores são calculados para cada 

ponto de corte da probabilidade em favor da ocorrência do evento de interesse (Y=1). A área 

sob a curva ROC é uma medida alternativa utilizada para verificar se o modelo tem uma boa 

capacidade preditiva ou não. A área da curva varia entre 0 e 1. Se a área for 0,5 o modelo 

não consegue discriminar os elementos come sem a característica de interesse. Por outro 

lado, quanto mais próximo a área for de 1, maior é o poder discriminatório do modelo. 

A tabela a seguir apresenta a classificação do poder discriminatório do modelo 

utilizando os valores indicativos da área sob a curva ROC: 

 

Quadro 5: Classificação do poder discriminatório do modelo 

Área sob a curva 

ROC 

Poder discriminatório do 

modelo 

A=0,5 Sem poder discriminatório 

0,5 < A < 0,7 Discriminação fraca 

0,7 ≤ A < 0,8 Discriminação aceitável 

0,8≤ A < 0,9 Discriminação boa 

A ≥ 0,9 Discriminação excepcional 
Fonte: Adaptado de MAROCO (2010) 
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4. Análise dos resultados 

 

 Na Figura 1, observa-se que na área urbana 29,2% dos chefes de domicílios 

vivenciaram situação de insegurança alimentar, enquanto que na área rural o 

percentual de chefes em situação de insegurança alimentar foi de 35,4%. 

 

Figura 2: Distribuição percentual dos chefes de domicílios com 20 anos ou mais por 

situação de insegurança alimentar segundo a área de localização do domicílio. 

 

Tabela 2: Percentual dos chefes de domicilio com 20 anos ou mais de idade em 

situação de insegurança alimentar, nas áreas urbana e rural do Brasil 

Área de localização do 
domicílio 

Prevalência de 
insegurança alimentar (%)  

IC 99% para prevalência 
de insegurança alimentar 

Urbana 29,2 [28,4; 30,1] 

Rural 35,4 [32,7; 38,2] 

 

O percentual de chefes de domicílio em situação de insegurança alimentar foi 

maior na área rural, comparativamente a área urbana (Tabela 3). 

A tabela 3 apresenta para a área urbana a distribuição dos chefes segundo as 

suas características demográficas,socioeconômicas e habitacionais. Além disso, 

fornece a distribuição por situação de insegurança alimentar segundo cada uma 

dessas características. 
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Entre os chefes de domicilio com 20 anos ou mais de idade, observa-se um 

maior percentual de chefes nas faixa etárias de 40 a 49 anos (23,2%) e de 60 anos 

ou mais(23,4%); residindo na região Sudeste(48,3%), do sexo masculino (63,8%), 

de raça branca (51,3%), com estado civil casado (54,5%), com 11 anos ou mais de 

estudo (38,2%) e com renda per capita de até 1 salário mínimo (47,5%). Com 

relação as características habitacionais,observou-se maior percentual de chefes 

residindo em domicílios considerados adequados quanto a qualidade de construção 

(99,0%),  abastecimento de água (92,6%),esgotamento sanitário (68,5%), destino do 

lixo (98,5%); com posse de três ou mais bens ligados ao consumo de alimentos e 

água (57,5%), com até três moradores (60,4%) e com condição de ocupação 

domicílio própria (73,3%) (Tabela 3). 

Ao analisar a distribuição da insegurança alimentar na área urbana segundo 

as características demográficas dos chefes de domicilio, verifica-se que quanto 

maior a faixa etária, menor o percentual de chefes de domicilio com insegurança 

alimentar. Entre as mulheres, observa-se maior percentual de insegurança 

alimentar, comparativamente aos homens. Com relação as grandes regiões 

brasileiras, o Nordeste é a região que apresenta o maior percentual de insegurança 

alimentar (45,1%), enquanto o Sul é a que apresenta o menor percentual de 

insegurança alimentar (19,5%). Observou-se maior percentual de insegurança 

alimentar entre os chefes de cor/raça não branca (38,1%) e solteiros (37,2%) 

(Tabela 3). 

Com relação as características socioeconômicas, observou-se que quanto 

maior a escolaridade e a renda domiciliar mensal per capita dos chefes, menor o 

percentual de insegurança alimentar no domicilio. Essa tendência mostra que chefes 

mais escolarizados e com maiores rendimentos, estão menos suscetíveis a 

vivenciarem uma situação de insegurança alimentar. 

Quanto as características domiciliares, existe maior percentual de chefes em 

situação de insegurança alimentar residindo em domicílios considerados 

inadequados quanto a qualidade da construção (61,2%), abastecimento de água 

(33,6%), forma de esgotamento sanitário (40,1%) e destino do lixo (60,8%). Com 

relação a existência de bens ligados ao consumo de alimentos e água observou-se 

que nos domicílios com nenhum e com apenas um desses bens existem maior 

percentual de chefes vivendo em situação de insegurança alimentar. Quanto a 
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densidade habitacional, verificou-se que quanto maior o número de moradores, 

maior o percentual de insegurança alimentar no domicilio. Observou-se também 

maior percentual de insegurança alimentar entre os domicílios com condição de 

ocupação cedido (40,6%) ou outra ocupação (53,3%)(Tabela 3). 

 

Tabela 3:Percentual de chefes de domicílios com 20 anos ou mais de idade, por 
situação de insegurança alimentar, segundo as suas características demográficas, 
socioeconômicas e habitacionais, na área urbana. 
 

Variáveis 
  

Situação de Segurança Alimentar na 
área urbana 

Percentual 
de chefes 

Insegurança 
alimentar 

Segurança 
alimentar 

Total 

Sexo         

Masculino 63,8 26,6 73,4 100 

Feminino 36,2 33,9 66,1 100 
Região de 
residência 

        

Norte 6,2 40,4 59,6 100 

Nordeste 22,6 45,1 54,9 100 

Sudeste 48,3 23,1 76,9 100 

Sul 15,2 19,5 80,5 100 

Centro-Oeste 7,8 31,5 68,5 100 

Faixa etária         

De 20 a 29 anos 12,0 33,6 66,4 100 

De 30 a 39 anos 21,9 32,4 67,6 100 

De 40 a 49 anos 23,2 29,6 70,4 100 

De 50 a 59 anos 19,4 28,4 71,6 100 

60 anos ou mais 23,4 24,4 75,6 100 

Cor/Raça         

Sem declaração 0,1 19,5 80,5 100 

Branca 51,3 20,9 79,1 100 

Não branca 48,6 38,1 61,9 100 
Nível de 
escolaridade 

        

Sem instrução e 
menos de 1 ano de 
estudo 

10,8 46,1 53,9 100 

1 a 7 anos de estudo 36,5 35,7 64,3 100 
8 a 10 anos de 
estudo 

14,4 29,6 70,4 100 

11 anos ou mais de 
estudo 
 
 

38,2 18,1 81,9 100 
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Tabela 3. 

Variáveis 
  

Situação de Segurança Alimentar na 
área urbana 

 
Percentual 
de chefes 

Insegurança 
alimentar 

Segurança 
alimentar 

Total 

Renda domiciliar 
Sem renda ou até 
1sm 

47,5 45,1 54,9 100 

Mais de 1 a 5 sm 43,1 16,1 83,9 100 

Mais de 5 sm 6,1 4,2 95,8 100 

Qualidade da 
construção 

        

Adequado 99,0 28,9 71,1 100 

Inadequado 1,0 61,2 38,8 100 
Abastecimento de 
água 

        

Sem declaração 2,6 63,9 36,1 
 

Adequado 92,6 28,1 71,9 100 

Inadequado 4,8 33,6 66,4 100 

Estado Civil         

Solteiro 24,3 37,2 62,8 100 

Casado 54,5 25,7 74,3 100 

Outro 21,3 29,2  70,8  100  
Esgotamento 
Sanitário 

        

Sem declaração 1,0 69,8 30,2 
 

Adequado 68,5 23,8 76,2 100 

Inadequado 30,5 40,1 59,9 100 

Destino do Lixo         

Adequado 98,5 28,8 71,2 100 

Inadequado 1,5 60,8 39,2 100 

Posse de bens         

Nenhum 0,4 49,5 50,5 100 

Apenas 1 2,2 60,0 40,0 100 

2 bens 39,9 35,0 65,0 100 

3 ou mais 57,5 23,9 76,1 100 

Total de moradores         

Até 3 moradores 60,4 24,7 75,3 100 

De 4 a 6 moradores 36,5 34,4 65,6 100 

7 ou mais 3,1 57,4 42,6 100 

Condição de 
ocupação  

        

Próprio 73,3 27,2 72,8 100 

Alugado 19,3 32,3 67,7 100 

Cedido 7,0 40,6 59,4 100 

Outro 0,4 53,3 46,7 100 
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Analogamente, a tabela 4 fornece para a área rural a distribuição dos chefes 

de domicilio segundo as suas características demográficas, socioeconômicas e 

habitacionais, bem como a distribuição dos chefes por situação de insegurança 

alimentar segundo as características mencionadas. 

Na área rural, observou-se maior percentual de chefes na faixa etária de 40 a 

49 anos (22,5%) e 60 anos ou mais (26,4%); residindo na região Nordeste (45,2%), 

do sexo masculino (81,9%), não brancos (60,2%), casados (62,0%), com nível de 

escolaridade de 1 a 7 anos de estudo (50,3%) e com renda domiciliar per capita de 

até 1 salário mínimo (74,7%). Além disso, ao contrário da área urbana, observou-se 

na área rural maior percentual de chefes residindo em domicílios considerados 

inadequados com relação ao abastecimento de água (39,9%), esgotamento sanitário 

(74,9%) e destino do lixo (67,2%). Na área rural, menos da metade(46,9%) dos 

chefes residem em domicílios com três ou mais bens ligados ao consumo de 

alimentos e água (46,9%), mas a maioria dos chefes reside em domicílios com até 

três moradores(54,6%) e com condição de ocupação própria (76,8%) (Tabela 4). 

Analisando a distribuição da insegurança alimentar na área rural segundo as 

características demográficas dos chefes de domicilio, verificou-se assim como na 

área urbana que quanto maior a faixa etária, menor o percentual de chefes com 

insegurança alimentar. Assim como na área urbana, na área rural também observou-

se maior percentual de insegurança alimentar entre as mulheres, e que a região 

Nordeste é a que possui o maior percentual de chefes vivenciando situação de 

insegurança alimentar(49,1%), enquanto a região Sul é a que apresenta o menor 

percentual de insegurança alimentar (14,0%). Do mesmo modo que na área urbana, 

observou-se na área rural, maior percentual de chefes de cor/raça não branca 

(42,6%) e com estado civil solteiro (42,2%) em situação de insegurança 

alimentar(Tabela 4).  

Na área rural, a escolaridade do chefe e a renda domiciliar per capita também 

mostraram-se associadas ao percentual de insegurança alimentar, indicando que 

chefes mais escolarizados e com maiores rendimentos, estão menos suscetíveis a 

situação de insegurança alimentar. 

No que tange as características domiciliares na área rural, existe maior 

percentual de chefes em situação de insegurança alimentar residindo em domicílios 

considerados inadequados quanto a qualidade da construção da moradia, forma de 
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esgotamento sanitário e destino do lixo. Com relação a existência de bens ligados 

ao consumo de alimentos e água observou-se que nos domicílios com nenhum 

(54,5%) e com apenas um desses bens (58,1%) existem maior percentual de chefes 

vivendo em situação de insegurança alimentar. Quanto a densidade habitacional, 

verificou-se que quanto maior o número de moradores, maior o percentual de 

insegurança alimentar no domicilio (Tabela 3). 

 

Tabela 4:Percentual de chefes de domicílios com 20 anos ou mais de idade, por 
situação de insegurança alimentar, segundo as suas características demográficas, 
socioeconômicas e habitacionais, na área rural. 

Variáveis 
  

Situação de Segurança 
Alimentar na área rural 

Percentual 
de chefes 

Insegurança 
alimentar 

Segurança 
alimentar 

Total 

Sexo         
Masculino 81,9 34,4 65,6 100 
Feminino 18,1 39,8 60,2 100 
Região de residência         
Norte 9,9 43,2 56,8 100 
Nordeste 45,2 49,1 50,9 100 
Sudeste 22,0 24,2 75,8 100 
Sul 16,6 14,0 86,0 100 
Centro-Oeste 6,3 20,4 79,6 100 
Faixa etária         
De 20 a 29 anos 11,4 40,0 60,0 100 
De 30 a 39 anos 20,9 39,6 60,4 100 
De 40 a 49 anos 22,5 37,3 62,7 100 
De 50 a 59 anos 18,8 37,1 62,9 100 
60 anos ou mais 26,4 27,2 72,8 100 
Cor/Raça         
Sem declaração* - - - 

 
Branca 39,8 24,5 75,5 100 
Não branca 60,2 42,6 57,4 100 
Nível de escolaridade         
Sem instrução e menos de 1 
ano de estudo 

31,7 44,3 55,7 100 

1 a 7 anos de estudo 50,3 33,5 66,5 100 
8 a 10 anos de estudo 7,7 28,6 71,4 100 

11 anos ou mais de estudo 10,4 22,5 77,5 100 
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Tabela 4. 
 
 
Variáveis 

Situação de Segurança Alimentar 
na área rural 

 
Percentual 
de chefes 

Insegurança 
alimentar 

Segurança 
alimentar 

Total 

Renda domiciliar 
Sem renda ou até 1sm 

 
74,7 

 
42,6 

 
57,4 

 
100 

Mais de 1 a 5 sm 22,5 12,6 87,4 100 
Mais de 5 sm 0,9 2,7 97,3 100 
Qualidade da construção 
da moradia 

        

Adequado 92,2 33,0 67,0 100 
Inadequado 7,8 63,4 36,6 100 

Abastecimento de água         

Sem declaração 30,8 51,9 48,1 100 
Adequado 29,3 34,7 65,3 100 
Inadequado 39,9 23,2 76,8 100 
Estado Civil 

 
      

Solteiro 23,1 42,2 57,8 100 
Casado 62,0 34,0 66,0 100 
Outro 14,9 30,9 69,1 

 
Esgotamento Sanitário         

Sem declaração 17,8 58,8 41,2 
 

Adequado 7,2 27,3 72,7 100 
Inadequado 74,9 30,6 69,4 100 
Destino do Lixo         
Adequado 32,8 29,4 70,6 100 
Inadequado 67,2 38,4 61,6 100 
Posse de bens ligados ao 
consumo de alimentos e 
água  

        

Nenhum 1,70 54,5 45,5 100 
Apenas 1 12,0 58,1 41,9 100 
2 bens 39,4 41,1 58,9 100 
3 ou mais 46,9 24,2 75,8 100 
Total de Moradores         
Até 3 54,6 28,1 71,9 100 
De 4 a 6  39,1 41,2 58,8 100 
7 ou mais 6,3 62,5 37,5 100 

Condição de ocupação do 
domicílio 

        

Próprio 76,8 35,8 64,2 100 
Alugado 3,1 36,2 63,8 100 

Cedido 19,0 32,9 67,1 100 

Outro 1,0 52,3 47,7 100 

*Todos os chefes declararam raça na área rural 
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Usando o p-valor do teste de Wald e/ou os intervalos de 99% de confiança 

para as razões de chance (OR), verificou-se que na área rural cinco variáveis não 

apresentaram associação significativa com a chance de insegurança alimentar no 

domicílio, considerando o nível de significância de 1%: estado civil do chefe, 

adequação da forma de abastecimento de água, esgotamento sanitário e destino do 

lixo, e condição de ocupação do domicílio.Já na área urbana, apenas a forma de 

abastecimento de água não apresentou associação significativa com a chance de 

insegurança alimentar no domicílio, considerando o nível de 1% (Tabela 5). 

 

Tabela 5:Resultados do ajuste do modelo logístico binário explicativo da chance de 
insegurança alimentar do domicílio considerando todas as variáveis explicativas, 
incluindo as medidas de razão de chance, seus respectivos intervalos de 99% de 
confiança e p-valor do teste de Wald – Áreas urbana e rural. 
 

Características 

 Área de localização do domicílio  
Urbana Rural 

OR p-valor 
IC 99% para 

OR 
OR p-valor 

IC 99% para 
OR 

Intercepto 0,571 0,005 [0,387;0,844] 0,147 0,015 [0,032;0,686] 

Sexo        

Masculino 0,713 <0,001 [0,684;0,743] 0,620 <0,001 [0,538;0,715] 

Feminino 1    1   

Região de residência        

Norte 0,970 0,643 [0,853;1,103] 1,605 0,014 [1,099;2,345] 

Nordeste 1,307 <0,001 [1,173;1,457] 2,031 <0,001 [1,408;2,930] 

Sudeste 0,844 0,002 [0,758;0,941] 1,174 0,384 [0,819;1,683] 

Sul 0,656 <0,001 [0,585;0,735] 0,712 0,061 [0,499;1,015] 

Centro-Oeste 1    1   

Faixa etária        

De 20 a 29 anos 1,423 <0,001 [1,320;1,533] 1,631 <0,001 [1,364;1,951] 

De 30 a 39 anos 1,382 <0,001 [1,301;1,468] 1,539 <0,001 [1,351;1,754] 

De 40 a 49 anos 1,341 <0,001 [1,270;1,416] 1,526 <0,001 [1,338;1,739] 

De 50 a 59 anos 1,406 <0,001 [1,330;1,486] 1,656 <0,001 [1,460;1,878] 

60 anos ou mais 1    1   
Qualidade da 
construção 

       

Adequado 0,626 <0,001 [0,520;0,754] 0,584 <0,001 [0,474;0,718] 

Inadequado 1    1   

Total de Moradores        

Até 3  0,46 <0,001 [0,422;0,501] 0,407 <0,001 [0,347;0,478] 

De 4 a 6 0,607 <0,001 [0,556;0,663] 0,597 <0,001 [0,515;0,692] 

7 ou mais 1    1   
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Tabela 5. 
 
 
Características 

 Área de localização do domicílio  

Urbana Rural  

OR p-valor 
IC 99% 
para OR  

OR p-valor 
IC 99% para 

OR 
Condição de 
ocupação do 
domicílio 
Próprio 

 
 
 

0,457 

 
 
 

<0,001 

 
 
 

[0,362;0,576] 

 
 
 

0,437 

 
 
 

0,064 

 
 
 

[0,183;1,048] 
Alugado 0,604 <0,001 [0,477;0,764] 0,555 0,204 [0,224;1,377] 
Cedido 0,676 0,001 [0,532;0,858] 0,401 0,044 [0,165;0,974] 
Outro 1    1   
Renda domiciliar         
Sem declaração 3,831 <0,001 [3,168;4,634] 9,889 <0,001 [3,094;31,606] 
Sem renda ou até 
1sm 

7,861 <0,001 [6,748;9,157] 9,416 <0,001 [3,119;28,425] 

Mais de 1 a 5 sm 3,029 <0,001 [2,611;3,513] 3,733 0,017 [1,264;11,022] 
Mais de 5 sm 1    1   
Abastecimento de 
água 

       

Sem declaração 1,529 <0,001 [1,325;1,765] 1,227 0,011 [1,047;1,437] 
Adequado 1,031 0,541 [0,934;1,139] 1,235 0,027 [1,024;1,489] 
Inadequado 1    1   
Esgotamento 
Sanitário 

       

Sem declaração 1,465 <0,001 [1,222;1,756] 1,529 <0,001 [1,289;1,815] 
Adequado 0,83 <0,001 [0,777;0,886] 1,027 0,859 [0,766;1,378] 
Inadequado 1    1   
Destino do Lixo        
Adequado 0,735 <0,001 [0,624;0,865] 1,124 0,179 [0,948;1,334] 
Inadequado 1    1   
Estado Civil        
Solteiro 1,076 0,013 [1,015;1,140] 1,199 0,035 [1,013;1,418] 
Casado 0,889 <0,001 [0,844;0,937] 1,182 0,023 [1,023;1,366] 
Outro 1    1   
Cor/Raça        
Sem declaração 0,258 0,066 [0,061;1,091] 

   Branca 0,748 <0,001 [0,719;0,778] 0,856 0,003 [0,773;0,947] 
Não branca 1    1   
Nível de 
escolaridade 

       

Sem instrução e 
menos de 1 ano de 
estudo 

2,035 <0,001 [1,899;2,182] 1,556 <0,001 [1,273;1,903] 

1 a 7 anos de estudo 1,639 <0,001 [1,568;1,714] 1,332 0,001 [1,131;1,570] 
8 a 10 anos de estudo 1,307 <0,001 [1,237;1,382] 1,153 0,088 [0,979;1,359] 
11 anos ou mais de 
estudo 

1    1   

Posse de bens         
Nenhum 1,194 0,139 [0,944;1,509] 1,38 0,264 [0,784;2,429] 
Apenas 1 1,748 <0,001 [1,568;1,948] 1,818 <0,001 [1,537;2,150] 
2 bens 1,301 <0,001 [1,245;1,359] 1,464 <0,001 [1,318;1,625] 
3 ou mais 1    1   
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Para cada área, um novo ajuste foi realizado considerando apenas as 

características que tiveram ao menos um dos seus níveis com efeito 

significativamente diferente de zero, ao nível de 1%. Na Tabela 6, são apresentados 

para cada área de localização do domicílio os resultados do ajuste do modelo com 

as características selecionadas. 

 
 
Tabela 6: Resultados do ajuste do modelo logístico binário explicativo da chance de 
insegurança alimentar do domicílio considerando somente as variáveis explicativas, 
incluindo as medidas de razão de chance, seus respectivos intervalos de 99% de 
confiança e p-valor do teste de Wald – Áreas urbana e rural. 
 

Características 

 Área de localização do domicílio  

Urbana Rural 

OR p-valor 
IC 99%  para 

OR OR p-valor 
IC 99% para 

OR 

Intercepto 0,654 0,031 [0,444;0,962] 0,090 <0,001 [0,026;0,312] 

Sexo         
Masculino 0,714 <0,001 [0,685;0,745] 0,646 <0,001 [0,573;0,728] 

Feminino 1    1    
Região de 
residência         
Norte 0,993 0,919 [0,876;1,127] 1,736 0,004 [1,196;2,521] 

Nordeste 1,320 <0,001 [1,185;1,470] 2,301 <0,001 [1,601;3,307] 

Sudeste 0,846 0,003 [0,760;0,943] 1,216 0,277 [0,854;1,731] 

Sul 0,655 <0,001 [0,585;0,733] 0,725 0,073 [0,510;1,030] 

Centro-Oeste 1    1    

Faixa etária         
De 20 a 29 
anos 

1,429 <0,001 [1,326;1,540] 1,755 <0,001 [1,476;2,087] 

De 30 a 39 
anos 

1,386 <0,001 [1,305;1,473] 1,629 <0,001 [1,437;1,846] 

De 40 a 49 
anos 

1,343 <0,001 [1,272;1,418] 1,586 <0,001 [1,395;1,803] 

De 50 a 59 
anos 

1,409 <0,001 [1,333;1,490] 1,702 <0,001 [1,503;1,928] 

60 anos ou 
mais 

1 
   

1 
   

Qualidade da 
construção         

Adequado 0,599 <0,001 [0,494;0,728] 0,515 <0,001 [0,415;0,640] 

Inadequado 1    1    
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Características 

Área de localização do domicílio  
Urbana 

 
Rural 

OR p-valor 
IC 99%  para 

OR OR p-valor 
IC 99% para 

OR 
Total de 
Moradores 
Até 3  

0,459 <0,001 [0,421;0,500] 0,399 <0,001 [0,340;0,467] 

De 4 a 6  0,605 <0,001 [0,554;0,660] 0,591 <0,001 [0,510;0,685] 
7 ou mais 1    1    
Condição de 
ocupação         
Próprio 0,451 <0,001 [0,358;0,568] - - - - 
Alugado 0,595 <0,001 [0,471;0,752] - - - - 
Cedido 0,669 0,001 [0,528;0,849] - - - - 
Outro 1    

    Renda 
domiciliar          
Sem 
declaração 

3,837 <0,001 [3,172;4,641] 10,526 <0,001 [3,270;33,879] 

Sem renda ou 
até 1sm 

7,873 <0,001 [6,758;9,172] 9,825 <0,001 [3,234;29,848] 

Mais de 1 a 5 
sm 

3,026 <0,001 [2,609;3,511] 3,884 0,015 [1,306;11,547] 

Mais de 5 sm 1    1    
Abastecimento 
de água         
Sem 
declaração 

- - - - - - - - 

Adequado - - - - - - - - 

Inadequado - - - - - - - - 
Esgotamento 
Sanitário         
Sem 
declaração 

1,664 <0,001 [1,395;1,985] - - - - 

Adequado 0,824 <0,001 [0,772;0,880] - - - - 

Inadequado 1    - - - - 
Destino do 
Lixo         
Adequado 0,700 <0,001 [0,594;0,825] - - - - 
Inadequado 1    - - - - 

Estado Civil         
Solteiro 1,079 0,010 [1,018;1,144] - - - - 

Casado 0,888 <0,001 [0,843;0,936] - - - - 

Outro 1    - - - - 

Cor/Raça         
Sem 
declaração 

0,254 0,063 [0,060;1,075] 
   

 

Branca 0,748 <0,001 [0,719;0,778] 0,845 0,001 [0,763;0,936] 
Não branca 1   1 
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Tabela 6. 

 

 

Até a idade de 49 anos, observou-se tanto na área urbana quanto na área 

rural,que quanto maior a faixa-etária do chefe, menor a chance de insegurança 

alimentar no domicilio.Em ambas as áreas, os chefes do sexo feminino têm uma 

chance de insegurança alimentar maior do que os chefes do sexo masculino, sendo 

esta chance 40,1% maior na área urbana (OR=1/0,714=1,401; p-valor<0,001)e 

54,8% maior na área rural (OR=1/0,646=1,548; p-valor<0,001)(Tabela 6). 

Quanto a posse de bens ligados ao consumo de água e alimentos, observou-

se que os chefes com apenas um único bem são os que apresentam maior chance 

de insegurança alimentar tanto na área rural quanto na urbana. Com relação as 

características habitacionais, verificou-se que na área urbana os chefes que residem 

em domicílios inadequados quanto a qualidade da construção tem uma chance de 

insegurança alimentar 66,9% maior comparativamente aos chefes residentes em 

domicílios adequados quanto a qualidade da construção (OR=1/0,599=1,669; p-

valor<0,001). Na área rural, a chance de insegurança alimentar dos chefes em 

domicílios inadequados quanto a qualidade da construção foi 94,1% maior 

(OR=1/0,515=1,941; p-valor<0,001). 

Com relação a densidade habitacional, observou-se em ambas as áreas que 

quanto maior o número de moradores, maior a chance de insegurança alimentar no 

 
 
Características 

 
Área de localização do domicílio  

Urbana  
Rural 

 

OR p-valor 
IC 99%  
para OR 

 
OR p-valor 

IC 99% para 
OR 

Nível de 
escolaridade 
Sem instrução 
e menos de 1 
ano de estudo 

2,057 <0,001 [1,920;2,204] 1,515 <0,001 [1,238;1,854] 

1 a 7 anos de 
estudo 

1,647 <0,001 [1,575;1,722] 1,266 0,005 [1,073;1,495] 

8 a 10 anos de 
estudo 

1,311 <0,001 [1,240;1,386] 1,124 0,166 [0,952;1,327] 

11 anos ou 
mais de estudo 

1 
  

1 
  

Posse de bens 
        

Nenhum 1,265 0,046 [1,004;1,594] 1,718 0,046 [1,010;2,923] 

Apenas 1 1,808 <0,001 [1,624;2,012] 2,091 <0,001 [1,773;2,466] 

2 bens 1,304 <0,001 [1,248;1,363] 1,533 <0,001 [1,384;1,697] 

3 ou mais 1   1   
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domicilio. Na área urbana, os chefes de cor não branca têm uma chance de 

insegurança alimentar 33,7% maior comparativamente aos chefes da cor branca  

(OR=1/0,748=1,337; p-valor<0,001);e na área rural a chance de insegurança 

alimentar dos chefes não brancos é 18,3% maior em comparação aos chefes da cor 

branca (OR=1/0,845=1,183; p-valor<0,001)(Tabela 6). 

Tanto na área urbana quanto na área rural, observou-se que quanto maior a 

renda domiciliar mensal per capita, menor a chance de insegurança alimentar no 

domicílio. Em ambas áreas, observou-se também que quanto maior o nível de 

escolaridade do chefe do domicilio, menor a chance de se vivenciar uma situação de 

insegurança alimentar,sendo essa associação mais forte na área urbana. Na área 

rural não houve diferença estatisticamente significativa entre as chances de 

insegurança alimentar dos chefes de 8 a 10 anos de estudo e os de 11 anos ou mais 

(OR=1,124; p-valor=0,166) (Tabela 6). 

Em ambas as áreas de estudo, os chefes de domicílio que residem na região 

Nordeste apresentaram maiores chances de insegurança alimentar, 

comparativamente a região Centro-oeste, sendo que na área rural da região 

Nordeste (OR=2,301; IC99%=[1,601;3,307]) a chance de insegurança alimentar foi 

maior do que na área urbana dessa mesma região geográfica (OR=1,320; 

IC99%=[1,185;1,470]). Os chefes de domicílio residentes na área urbana da região 

Sul apresentaram uma chance de insegurança alimentar 34,5% menor, 

comparativamente ao Centro-Oeste(OR=0,655; p-valor<0,001). Já na área rural, não 

houve diferença estatisticamente significativa entre as chances de insegurança 

alimentar dos chefes residentes nas regiões Sul e Centro-Oeste do Brasil(OR=0,725; 

p-valor=0,073). 

O estado civil do chefe do domicílio e as características habitacionais 

referentes a condição de ocupação do domicílio, a adequação do tipo de 

esgotamento sanitário e da forma do escoamento do lixo apresentaram associação 

significativa com a chance de insegurança alimentar somente na área urbana.Assim, 

com relação ao estado civil dos chefes residentes na área urbana, observou-se que 

chefes solteiros tem uma chance de insegurança alimentar 7,9% maior do que os 

chefes com outro estado civil (OR=1,079;p-valor=0,010). Já os chefes casados 

apresentaram uma chance de insegurança alimentar 11,2% menor em comparação 

aos chefes com outro estado civil (OR=0,888;p-valor<0,001) (Tabela 6). 
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 Com relação as características habitacionais que apresentaram associação 

significativa somente na área urbana, verificou-se que os chefes residentes em 

domicílios inadequados quanto ao tipo de esgotamento sanitário têm uma chance de 

insegurança alimentar 21,3% maior do que os chefes que residem em domicílios 

adequados(OR=1/0,824=1,213; p-valor<0,001). Na área urbana, observou-se 

também que os chefes que residem em domicílios inadequados quanto ao destino 

do lixo têm uma chance de insegurança alimentar 42,8% maior do que os chefes 

residentes em domicílios adequados quanto a forma de escoamento do lixo 

(OR=1/0,700=1,428; p-valor<0,001). Quanto a condição de ocupação do domicílio 

na área urbana, os chefes de domicílio que possuem imóvel próprio têm chance de 

insegurança alimentar 54,9% menor quando comparada a dos chefes que moram 

em imóvel com outro tipo de condição de ocupação (OR=0,451; p-valor<0,001). Já 

os chefes que residem em domicílios alugados e cedidos têm chances de 

insegurança alimentar 40,5% e 33,1% menores em comparação aos chefes 

residentes em imóvel com outro tipo de condição de ocupação, respectivamente 

(Tabela 6). 

A avaliação da qualidade do modelo selecionado para cada área de 

localização do domicílio, foi realizada com base no cálculo de medidas de 

diagnóstico (taxa global de classificações corretas e medidas de sensibilidade e 

especificidade) (Tabela 7) e a área sob a curva ROC (Figuras 3 e 4). 

 

Tabela 7: Avaliação da capacidade preditiva do modelo por área de localização do 
domicílio, para dois pontos de corte (γ) selecionados. 
 

Medidas expressas em termos 
percentuais (%) 

Área urbana Área rural 

Ponto de 
corte 

(γ=0,5) 

Ponto de 
corte 

(γ=0,3034) 

Ponto de 
corte 

(γ=0,5) 

Ponto de 
corte 

(γ=0,3808) 

Taxa global de classificações corretas 74,5 69,4 70,6 68,3 

Sensibilidade 35,6 69,4 44,9 68,3 

Especificidade 90,6 69,3 84,6 68,2 

 

Em termos gerais, com base nas medidas apresentadas na tabela 7, verifica-

se que o modelo selecionado tem uma capacidade preditiva adequada. 

Considerando o ponto de corte γ=0,5 verificou-seque na área urbana 74,5% dos 
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chefes foram classificados de forma correta pelo modelo selecionado, enquanto que 

na área rural 70,6% dos chefes foram classificados corretamente. 

Com base nas curvas ROC obteve-se as respectivas áreas: A=0,7586 para o 

ambiente urbano e A=0,7533 para o ambiente rural. As figuras 3 e 4 apresentam as 

curvas ROC para as áreas urbana e rural. 

 

Figura 3: Curva ROC para a área urbana. 

 

Figura 4: Curva ROC para a área rural 
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A figura 5 apresenta ambas as curvas construídas no mesmo eixo cartesiano, 

ilustrando que o poder discriminatório dos modelos selecionados para as áreas 

urbana e rural é aproximadamente igual, havendo quase sobreposição das curvas 

ROC. 

 

Figura 5: Curvas ROC para as áreas urbana e rural 

 

Anteriormente observou-se que para um ponto-corte igual a γ=0,5, as 

medidas de sensibilidades para ambas as áreas foram baixas (inferiores a 50%) 

apesar das taxas globais de classificação correta ultrapassar em 70% em ambas as 

áreas de estudo. Ao considerar outros pontos de corte (Figura 6), verificou-se que na 

área urbana γ =0,3034 é o ponto de corte que proporciona um maior poder 

discriminatório para o modelo selecionado, onde a taxa global de classificações 

corretas foi de 69,4% e as medidas de sensibilidade e especificidade foram iguais a 

69,4% e 69,3%, respectivamente. Já na área rural, o melhor ponto de corte foi de 

γ=0,3808 (Figura 7), proporcionando uma capacidade preditiva mais elevada para o 

modelo selecionado, com uma taxa global de classificações corretas de 68,3% e 

medidas de sensibilidade e especificidade iguais a 68,3% e 68,2%, 

respectivamente (Tabela 7). 
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Figura 6: Gráfico das medidas de sensibilidade e especificidade para 

diferentes de pontos de corte – Área urbana 

 

 

Figura 7: Gráfico das medidas de sensibilidade e especificidade para 

diferentes de pontos de corte – Área rural. 
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5. Discussão e conclusão 

 

O presente trabalho abordou o tema de insegurança alimentar, que é um 

problema de disponibilidade e acesso das pessoas aos alimentos. De acordo com 

Miranda et al. (2010), a insegurança alimentar gera como consequências a exclusão 

social, perda de autoestima, estresse e sofrimento emocional. 

O objetivo deste trabalho foi verificar a associação entre as características 

demográficas, socioeconômicas e habitacionais dos chefes de domicílio de 20 anos 

ou mais de idade, e a chance de insegurança alimentar no domicílio. 

Primeiramente este trabalho, identificou a diferença na chance de 

insegurança alimentar entre as áreas urbana e rural, onde esta última área 

apresentou maior insegurança. Segundo Mondini et al.(2011), essa diferença deve-

se ao elevado nível de pobreza e a baixa efetividade dos programas sociais na área 

rural. 

Com relação as grandes regiões brasileiras, o fato da região Nordeste, em 

ambas as áreas estudadas, ter apresentado maior chance de insegurança alimentar 

segundo Gubert et al. (2010) pode ser explicado principalmente pela desigualdade 

social, como exemplo a desigualdade de renda já evidenciada por HOFFMAN(2004) 

como o fator mais importante na ocorrência de insegurança alimentar. 

Neste trabalho, observou-se maior chance de insegurança alimentar em 

domicílios chefiados por mulheres nas áreas urbana e rural.Este achado pode ser 

explicado pelo fato das mulheres chefes de famílias em geral viverem em domicílios 

com menor renda e monoparentais, dificultando a dupla atividade dessas mulheres 

com o cuidado dos filhos e com a obtenção de alimentos de qualidade e em 

quantidade suficiente (FACCHINI et al., 2014; FERREIRA et al., 2013;MONDINI et 

al., 2011). 

Até a idade de 49 anos, verificou-se associação negativa entre a faixa etária 

do responsável e a ocorrência de insegurança alimentar no domicilio, tanto na área 

urbana quanto na rural. Essa relação inversa também foi identificada por Mondini et 

al.(2011) em ambas as áreas, onde esses autores salientaram a menor ocorrência 

de insegurança alimentar entre chefes com 60 anos ou mais de idade. 

Chefes de raça não branca e residentes em domicílios com alta densidade 

habitacional tem maior probabilidade de insegurança alimentar conforme o estudo 
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de Gubert et al.(2009). Essa tendência também foi verificada no presente trabalho 

para as duas áreas de estudo. 

Tanto na área urbana quanto na área rural, também se verificou, como no 

estudo de Mondini et al.(2011), existência de associação entre a renda per capita e o 

nível de escolaridade do chefe com a chance de insegurança alimentar. A 

associação encontrada deve-se ao fato de que chefes mais escolarizados e com 

maior renda domiciliar per capita estarem menos propensos a vivenciarem uma 

situação de insegurança alimentar, por serem pessoas com maior poder aquisitivo, 

dispondo de maiores condições financeiras para comprar diariamente os alimentos 

em quantidade e qualidade necessária (HOFFMANN, 2004).  

O presente trabalho verificou que na área urbana os chefes residentes em 

domicílios inadequados quanto a construção da moradia, ao tipo de esgotamento e 

destino do lixo apresentam maiores chances de insegurança alimentar. 

Ferreira et al.(2014) também encontrou associação entre a insegurança alimentar e 

variáveis ligadas a infraestrutura como o padrão construtivo do domicilio e a 

destinação das fezes diferente de fossa séptica ou rede de esgoto na análise 

bivariada, mas não na análise multivariada (não estratificada por área urbana e 

rural). 

Com relação a posse de bens ligados ao consumo de alimentos e água 

(geladeira/freezer, filtro d’água e fogão), este trabalho mostrou que ter mais desses 

bens está associado a menor chance de vivenciar uma situação de insegurança 

alimentar. De acordo com Costa et al.(2014) o fato de possuir fogão ou geladeira 

elevam significativamente a chance de segurança alimentar, ressaltando que o 

armazenamento dos alimentos é essencial. 

Em relação as potencialidades do trabalho, pode-se destacar a análise 

multivariada da insegurança alimentar, de forma estratificada para as áreas urbana e 

rural do Brasil, tendo em vista a existência de poucos trabalhos sobre essa temática 

levando em conta essa estratificação. Uma outra potencialidade se refere a 

incorporação do plano amostral (pesos amostrais, conglomerados e estratos) no 

ajuste do modelo explicativo da chance de insegurança alimentar, afim de obter 

estimativas pontuais para os parâmetros do modelo e de suas medidas de precisão 

adequadas. 
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Em termos de limitação do trabalho, destaca-se a não consideração de 

variáveis importantes na análise da insegurança alimentar que foram utilizadas em 

outros trabalhos, como o tempo de residência no domicilio, indicadores de avaliação 

nutricional (como índice de massa corporal) e a visita domiciliar da equipe do 

programa da saúde da família, entre outros programas de benefício social. 

A partir dos fatores associados a insegurança alimentar identificados neste 

estudo, destaca-se a necessidade de implementar programas sociais e financeiros,a 

fim de garantir a segurança alimentar em ambas as áreas estudadas, para as 

populações com maior vulnerabilidade social e econômica, especialmente chefes de 

família residentes na região Nordeste do Brasil, do sexo feminino, de cor não 

branca, menos escolarizados, com menores rendimentos e residentes em domicílios 

com carência de infraestrutura física e social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 



 
 

Referências 

 

ASPAROUHOV, T. Sampling weights in latent variable modeling. Structural Equation 

Modeling, v. 12, n. 3, p. 411–434, 2005.  

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGRIBUSINESS. A Segurança Alimentar: Uma 

Abordagem de Agribusiness. São Paulo: ABAG (Associação Brasileira de 

Agribusiness), 1994. 

 

BINDER D.A. (1983). On the variances of asymptotically normal estimators from 
complex surveys. International Statistical Review, 51, p.279-292. 
 
BORIM, F.S.A; BARROS, M.B.A;  NERI, A.L. Autoavaliação da saúde em idosos: 
pesquisa de base populacional no Município de Campinas, São Paulo, Brasil. Cad. 
Saúde Pública, Rio de Janeiro, 28(4):769-780, abr, 2012.  
 
BRASIL, N. º 01/2014 Escala Brasileira de Insegurança Alimentar - EBIA: análise 
psicométrica de uma dimensão da Segurança Alimentar e Nutricional. Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome. 
 
BRASIL. Lei Orgânica de Segurança Alimentar Nutricional (Losan). Lei nº 11.346, 
de 15 de setembro de 2006. Cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional-SISAN com vistas em assegurar o direito humano à alimentação 

adequada e dá outras providências. Diário Oficial da União 2006; 18 set.  

 
BURITY V, FRANCESCHINI T, VALENTE F, RECINE E, LEÃO M, CARVALHO 
MF.Direito Humano à Alimentação Adequada no Contexto da Segurança Alimentar e 
Nutricional, 2010 
 
BERNARDELLI, M.L.F.H, Contribuição ao debate sobre o urbano e rural. 
In:SPOSITO,M.; E,B, WHITACKER, A.M (Org). Cidade e campo: relação e 
contradições entre urbano e rural. São Paulo: Expressão popular, 2006. 
 
VLAHOV, D.; GALEA, S.; FREUDENBERG, N. Perspectives on urban conditions and 
population health. Cadernos de Saúde Pública, v.21, n. 3, p. 949-957, 2005. 
 
COTTA RMM, MACHADO JC. Programa Bolsa Família e segurança alimentar e 
nutricional no Brasil:revisão crítica da literatura. Rev Panam Salud Pública. 
2013:33(1):54-60 
 
Costa, L. V., Silva, M. M. C., Braga, M. J., & Lírio, V. S. (2012). Fatores associados à 
segurança alimentar nos domicílios brasileiros em 2009. In Congresso da Sociedade 
Brasileira de Economia (Vol. 50). 
 

55 



 
 

COSTA LV, GOMES MFM, LÍRIO VS, BRAGA MJ.Produtividade Agrícola e 
Segurança Alimentar dos Domicílios das Regiões Metropolitanas Brasileiras, 2013. 
 
CAIAFFA WT, FERREIRA FR, FERREIRA AD, OLIVEIRA CDL, CAMARGOS VP, 
PROIETTI FA. Saúde urbana:" a cidade e uma estranha senhora, que hoje sorri e 
amanhã te devora". Cienc. Saúde Colet 2008;13(6):1785-1786 
 
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 2006; 18 set.Brasil. Lei n° 11.346, de 15 de setembro 
de 2006. Cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional– SISAN com 
vistas em assegurar o direito humano à alimentação  adequada e dá outras 
providências. 
 
DO NASCIMENTO SILVA, P. L., PESSOA, D. G. C., & LILA, M. F. (2002). Análise 
estatística de dados da PNAD: incorporando a estrutura do plano amostral.Ciência & 
Saúde Coletiva, 7(4), 659-670. 
 
FERREIRA, Haroldo da Silva et al. Prevalência e fatores associados à Insegurança 
Alimentar e Nutricional em famílias dos municípios do norte de Alagoas, Brasil, 2010. 
Ciênc. saúde coletiva2014; 19(5): 1533-1542. 
 
GAUDARD, A., & CURIONI, C. C. (2013). Insegurança alimentar e fatores 
associados em beneficiários de programas sociais de combate à fome no município 
de Petrópolis-RJ, Brasil. DEMETRA: Alimentação, Nutrição & Saúde, 8(3), 439-452. 
 
GUERRA LDS, Análise de insegurança alimentar e nutricional e fatores associados 
em domicílios com adolescentes de municípios da área de abrangência da BR 163 - 
Mato Grosso, Brasil, 2011. 

GUJARATI, D.N.; PORTER, D.C. Basic Econometrics - 5th ed., 2009. 

GALESI ET AL,INDICADORES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, 
2009. 

HEERINGA, S.G.; WEST, B.T.; BERGLUND, P.A. Applied survey data analysis. 
Chapman & Hall/CRC, 2010. 

HIRAI, WG, ANJOS FS. "08. Estado e segurança alimentar: alcances e limitações de 
políticas públicas no Brasil." Textos & Contextos (Porto Alegre) 6.2 , 2007: 335-353. 
 
HOFFMAN R,Determinantes da Insegurança Alimentar no Brasil:Análise dos Dados 
da PNAD, 2004 
 
HIRAIWG, ANJOSFC.Estado e segurança alimentar: alcances e limitações de 
políticas públicas no Brasil(State and food security: reaching and limits of public 
policies in Brazil) , 2007. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa sobre 
padrões de vida 1996-1997. Rio de Janeiro: DPIS/IBGE; 1999. 
 

56 



 
 

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios 2008: Notas metodológicas pesquisa básica, 
pesquisa especial de tabagismo e pesquisas suplementares de saúde e acesso à 
internet e posse de telefone móvel celular para uso pessoal. Rio de Janeiro: IBGE; 
2009. [acesso em jun. 2013]. Disponível em:<http://www.ibge.gov.br>. 
 
LICIO, E. C.; MESQUITA, C. S.; CURRALERO, C. R. B. Desafios para a 
coordenação intergovernamental do Programa Bolsa Família. Revista de 
Administração de Empresas, v. 51, n. 5, p. 458-470, 2011. 
 
MAROCO, J. Análise Estatística com o PASW Statistics (ex-SPSS). Pêro Pinheiro: 
Report Number, 2010 
 
 
MONDINI L, ROSA TE, GUBERT MB, SATO GS, BENICIO MHD. Insegurança 
alimentar e fatores sócio demográficos associados nas áreas urbana e rural do 
Brasil, 2011. 
 
MONTEIRO CA. A dimensão da pobreza,da fome e da desnutrição no Brasil, 1995. 
 
MORAES, J.R, MOREIRA J.P.L, LUIZ, R.R. "Efeito do plano amostral em modelo 
logístico ordinal: uma análise do estado de saúde autorreferido de adultos no Brasil 
usando a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2008." Cad Saúde 
Pública28 (2012): 913-24. 
 
MARTINE G,MCGRANAHAN G. População e Cidades: subsídios para o 
planejamento e para as políticas sociais. In: Baeninger, R.(org.). Campinas: Núcleo 
de estudos de população - NEPO/ Unicamp; Brasília: UNFPA,2010. 
 
NORDER LC.A Construção da Segurança Alimentar em Assentamentos Rurais: 
questões, contextos e métodos, 1998. 
 
NEY MG & HOFFMANN R. Educação, concentração fundiária e desigualdade de 
rendimentos no meio rural brasileiro, 2009. 
 
 
PANIGASSIG, SEGALL-CORREA AM, MARIN-LEON L,PÉREZ-ESCAMILLA R, 
SAMPAIO MFA, MARANHA LK. Insegurança alimentar como indicador de 
iniqüidade: análise de inquérito populacional, 2008. 
 
PESSOA, D.G.C.; SILVA,P.L. Análise de dados amostrais complexos. São Paulo: 
ABE, 1998 
 
SEGALL-CORRÊA A N,KEPPLE A W, Conceituando e medindo  segurança 
alimentar e nutricional, 2008. 
 
SZWARCWALD CL, DAMACENA GN. Amostras complexas em inquéritos 
populacionais: planejamento e implicações na análise estatística dos dados. Rev 
Bras Epidemiol 2008; 11 Suppl 1:38-45. 
 

57 



 
 

VALENTE FLS, BURITY V, FRANCESCHINI T, CARVALHO MF. Curso formação 
em direito humano à alimentação adequada. Módulo I. Brasília: ABRANDH; 2007 
 
YAZBEK MC . Pobreza no Brasil contemporâneo e formas de seu 
enfrentamento. Serv. Soc. Soc. [online]. 2012, n.110, pp. 288-322. ISSN 0101-6628. 
 
YASBEK, MC. O programa fome zero no contexto das políticas sociais 
brasileiras. São Paulo Perspec. [online]. 2004, vol.18, n.2 [cited  2014-11-09], pp. 
104-112 . 
 

58 


	20151_MayroRussano_21054064.pdf
	FichárioMayro.pdf
	20151_MayroRussano_21054064.pdf
	Lista de Figuras
	Figura 1: Modelo conceitual da segurança alimentar e nutricional.................................6
	Figura 3: Curva ROC para a área urbana......................................................................48
	Figura 4: Curva ROC para a área rural..........................................................................49
	Figura 5: Curvas ROC para as áreas urbana e rural.....................................................49
	Lista de Quadros
	Quadro 2: Características dos chefes de domicílio...............................................................20
	Quadro 3: Características domiciliares, locais ou regionais..................................................20
	Quadro 4: Distribuição dos elementos segundo as categorias observadas e preditas da variável resposta com duas categorias..................................................................................33
	Lista de Tabelas
	1. Introdução
	1.1 Segurança alimentar e nutricional (SAN)
	1.2 Modelo conceitual da segurança alimentar e nutricional
	1.3 Segurança alimentar nas áreas urbana e rural do Brasil
	1.4 Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA)e um breve histórico
	1.5 Programas de promoção da segurança alimentar no Brasil

	2. Objetivos
	2.1 Objetivo Geral
	2.2 Objetivos Específicos

	3. Material e Métodos
	3
	3.1 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2009
	3.3 Variáveis de estudo
	3.3.1 Insegurança alimentar
	3.3.2 Características do chefe do domicilio
	3.3.3 Características domiciliares, locais ou regionais

	3.4 Modelo de regressão logística binária
	3.4.1 Especificação do modelo
	3.4.2 Métodos de estimação dos parâmetros do modelo
	3.4.2.1 Método de máxima verossimilhança (MV)
	3.4.2.2 Método de máxima pseudo-verossimilhança (MPV)
	3.4.3 Inferência do Modelo
	3.4.3.1 Teste de Wald de significância individual dos parâmetros do modelo


	Referências


