
INDICADORES PARA MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

Dimensão 3 – Acesso à alimentação adequada e saudável, incluindo água 

Qual a relevância desses indicadores para o monitoramento da Segurança Alimentar nos estados de São Paulo e Paraná? 

INDICADOR 1 - Irrelevante 2 - Pouco 
Relevante 

3- Bastante 
Relevante 

4- Extremamente 
Relevante 

Distribuição percentual dos domicílios particulares, por situação de segurança alimentar 
existente no domicílio /Brasil - Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA) 

    

Distribuição percentual dos domicílios particulares, por situação de insegurança alimentar leve 
existente no domicílio /Brasil  - Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA) 

    

Distribuição percentual dos domicílios particulares, por situação de insegurança alimentar 
moderada  existente no domicílio /Brasil - Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA) 

    

Distribuição percentual dos domicílios particulares, por situação de insegurança alimentar grave  
existente no domicílio /Brasil - Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA) 

    

Distribuição percentual dos domicílios particulares, por situação de segurança alimentar 
existente no domicílio /Estados - Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA) 

    

Distribuição percentual dos domicílios particulares, por situação de insegurança alimentar leve 
existente no domicílio / Estados l  - Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA) 

    

Distribuição percentual dos domicílios particulares, por situação de insegurança alimentar 
moderada  existente no domicílio / Estados  - Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA) 

    

Distribuição percentual dos domicílios particulares, por situação de insegurança alimentar grave  
existente no domicílio / Estados  - Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA) 

    

% Gastos das famílias com alimentação -Brasil - Grande Região (IBGE)     

% de gastos com  Proteínas no total de calorias na alimentação domiciliar (IBGE)     

 %  de gastos com  Carboidratos no total de calorias na alimentação domiciliar (IBGE)     

 %  de gastos com  Lipídeos no total de calorias na alimentação domiciliar (IBGE)     

%   de gastos com  Frutas no total de calorias na alimentação domiciliar (IBGE)     

 %  de gastos com  Verduras no total de calorias na alimentação domiciliar (IBGE)     

% Evolução da cobertura de água no país - Brasil (SNIS)     

% Evolução da cobertura de esgoto no país -Brasil (SNIS)     

% Evolução da cobertura de água no país - Estados (SNIS)     

% Evolução da cobertura de esgoto no país -Estados (SNIS)     

Proporção de domicílios particulares permanentes com acesso a Lixo Coletado, segundo a 
situação de segurança alimentar Brasil 

    

Proporção de domicílios particulares permanentes com acesso a Rede geral de Abastecimento 
de Água,  segundo a situação de segurança alimentar Brasil 

    



INDICADOR 1 - Irrelevante 2 - Pouco 
Relevante 

3- Bastante 
Relevante 

4- Extremamente 
Relevante 

Proporção de domicílios particulares permanentes com acesso a Rede Coletora de Esgotamento 
Sanitário, segundo a situação de segurança alimentar Brasil 

    

Proporção de domicílios particulares permanentes com acesso a Banheiros,  segundo a situação 
de segurança alimentar Brasil 

     

 
COMENTÁRIOS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


