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RESUMO 
 
Del Fiol, B. Diferenças nos fatores associados ao consumo de frutas e de hortaliças entre os 
adolescentes brasileiros. São Paulo: Programa Interunidades em Nutrição Humana Aplicada da 
Universidade de São Paulo, 2017. 
 
Objetivos: Investigar as diferenças entre os fatores associados ao consumo de frutas e de hortaliças 
entre os adolescentes brasileiros. Método: Os dados do consumo de frutas e de hortaliças foram 
obtidos do banco de microdados sobre consumo alimentar da Pesquisa de Orçamentos Familiares 
2008/2009 do IBGE. Foram utilizados os fatores de expansão para a obtenção de representatividade 
nacional e estimar um modelo, por meio da regressão Tobit ajustada por sexo, idade, raça/cor, IMC, 
escolaridade do chefe da família, zona residencial, região, renda per capita, preço de frutas e de 
hortaliças para identificar os fatores associados ao consumo de frutas e de hortaliças. Para a 
construção do modelo, adotou-se o método de stepwise forward p<0,20 e nível de significância de 
5% para a significância conjunta e das variáveis independentes. Foi utilizado o Programa STATA 
versão 14. Não foi incluído o consumo de frutas e de hortaliças presentes nos alimentos preparados. 
Resultados: Foram analisados o consumo de frutas e de hortaliças de 7.613 adolescentes. Mais de 
47,61% dos adolescentes não consumiram frutas e hortaliças nos dias avaliados; 3,20% consumiram 
a quantidade de frutas e hortaliças dentro do recomendado de 440g/dia. Os fatores associados do 
consumo de frutas foram sexo, IMC, a zona residencial e a renda per capita e; os fatores associados 
ao consumo de hortaliças foram região, renda per capita e preço implícito de hortaliças. A renda per 
capita foi o único fator associado comum ao consumo de frutas e de hortaliças, porém com 
diferentes efeitos marginais. Conclusões: A maioria dos adolescentes brasileiros não consome a 
quantidade de frutas e hortaliças recomendada. Os fatores associados ao consumo de frutas são 
diferentes dos fatores associados ao consumo de hortaliças.  
 
Descritores: Frutas. Hortaliças. Adolescentes. Nutrição. 



 
 

  

ABSTRACT 
 
Del Fiol, B Differences between the factors associated to the consumption of fruits and vegetables 
among Brazilian adolescents. São Paulo: Programa Interunidades em Nutrição Humana Aplicada da 
Universidade de São Paulo, 2017. 
Objective: To investigate the differences between the factors associated to the consumption of fruits 
and of vegetables among Brazilian adolescents. Methods: Data were obtained from the IBGE 
2008/2009 Household Budget Survey. To identify the factors associated with fruit and vegetable 
consumption it was used Tobit regression adjusted for sex, age, race/color, BMI, household 
educational level, residential area, region, per capita income, implicit fruit price and implicit 
vegetable price. For the construction of the model, we adopted the stepwise forward method p<0.20 
and significance level of 5% for the joint significance and the independent variables. The STATA 
version 14 program was used. The consumption of fruits and vegetables present in prepared foods 
was not included. Results: The fruit and vegetable consumption of 7,613 adolescents were analyzed. 
More than 47,6% of the adolescents did not consume any fruit and vegetable; 3.20% consumed the 
amount of fruits and vegetables within the recommended. The associated factors of fruit 
consumption were BMI, residential area and per capita income; The factors associated with the 
consumption of vegetables were region, per capita income and implicit vegetable price. Per capita 
income was the only common factor associated with the consumption of fruits and vegetables, but 
with different marginal effects. Conclusion: Most Brazilian adolescents do not consume the 
recommended amount of fruits and vegetables. The factors associated with fruit consumption are 
different from the factors associated with the consumption of vegetables.  
Descriptors: Fruits. Vegetables. Adolescents. Nutrition.
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1 INTRODUÇÃO 
 
A adolescência é o período de transição da criança para a vida adulta e é o melhor período para 
começar a prevenção de riscos para a saúde (EISENSTEIN et al., 2000; SAWYER et al., 2012). Entre os 
riscos identificados estão as doenças não transmissíveis. Uma das medidas de prevenção e proteção 
para essas doenças é uma dieta saudável que contemple, entre outras características, o consumo de 
frutas e hortaliças.  
Frutas e hortaliças1 foram os primeiros alimentos do ser humano e são ricas em fibras, vitaminas, sais 
minerais, bem como contêm, de maneira geral, baixa densidade energética. Estudos epidemiológicos 
mostraram que o hábito de consumir, pelo menos, cinco porções de frutas e hortaliças por dia reduz 
o risco de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT): doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e 
certos tipos de câncer (HUNG et al., 2004). Apesar dos benefícios já comprovados, seu consumo vem 
se reduzindo (ARAUJO et al., 2013), e o relatório da OMS de 2003 reportou que mais de 2,7 milhões 
de mortes eram causadas pelo baixo consumo desses alimentos (WHO, 2003). O consumo de frutas e 
hortaliças está, mundialmente, abaixo do recomendado (WHO, 2014a), principalmente, entre os 
adolescentes (STANG; STORY, 2005; CASTRO et al., 2008; TORAL et al., 2009). A Organização Mundial 
da Saúde (OMS), bem como o Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2014) e os guias 
nutricionais da França e do Canadá incorporaram a recomendação do consumo de pelo menos 
400g/dia ou cinco porções de 80g/dia de frutas e hortaliças (FRANÇA, 2002; CANADÁ, 2011), em seus 
textos. 
Estudos internacionais apontam que o consumo de frutas e hortaliças entre os adolescentes é 
associado a diversos fatores como idade, sexo, renda familiar, escolaridade do chefe da família e da 
mãe, raça, etnia, zona residencial, região e preços, bem como pela influência dos amigos, modelo da 
família, disponibilidade de alimentos, estrutura de preferências, conveniência, crenças pessoais e 
culturais, pela influência da mídia e a imagem corporal (STANG; STORY, 2005; RIEDIGER et al., 2007).  
Apesar das diferenças existentes em sabor e conteúdo nutricional entre as frutas e hortaliças, em 
geral, esses alimentos são tratados, nas pesquisas, como um único grupo. Alguns poucos estudos 
verificaram diferenças no conjunto de fatores e de suas forças relativas sobre o padrão de consumo 
de frutas e de hortaliças separadamente (REINAERTS et al., 2007; SATHEANNOPPAKAO et al., 2009; 
MUNIZ et al., 2013; SCHROETER; HOUSE, 2015), não tendo sido encontrado estudos semelhantes 
com relação aos adolescentes brasileiros em nível nacional. O objetivo deste trabalho foi investigar 
se existem diferenças nos fatores associados ao consumo de frutas e de hortaliças entre os 
adolescentes brasileiros. 
 
 

                                                           
1 Popularmente conhecidas como legumes e verduras (EMBRAPA). Disponível em:  
<http://www.cnph.embrapa.br/hortalicasnaweb/>. 

http://www.cnph.embrapa.br/hortalicasnaweb/
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 
2.1  ADOLESCÊNCIA, SAÚDE E NUTRIÇÃO 
 
A adolescência é o período de vida de um indivíduo que está entre a puberdade e o período de 
maioridade legal. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a adolescência compreende a 
faixa etária situada entre 10 e 19 anos (WHO, 2014a). No Brasil, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente - ECA - adota a faixa de idade entre 12 e 18 anos; e, para a UNICEF, a adolescência está 
entre 12 e 17 anos. 
Adotando-se o critério da OMS, o último censo demográfico brasileiro estimou que os adolescentes, 
população de 10 a 19 anos, correspondem a aproximadamente 34,2 milhões de habitantes 
representando 18% da população brasileira (IBGE, 2010a). 
A fase da adolescência é crítica no processo de crescimento e desenvolvimento humano e marcada 
por transformações relacionadas aos aspectos físicos, psíquicos e sociais do indivíduo (LOURENÇO; 
QUEIROZ, 2010). É o período da vida para desenvolver conhecimentos e habilidades, aprender a gerir 
emoções e relacionamentos, e adquirir atributos e habilidades que serão importantes para a criação 
de hábitos saudáveis na vida adulta (EISENSTEIN et al., 2000; LEVY et al., 2010; SAWYER et al., 2012; 
WHO, 2014a). O crescimento e o desenvolvimento são determinados pela natureza, por fatores 
ambientais e por fatores inerentes ao próprio indivíduo. Fatores socioeconômicos, hormonais, 
psicossociais e, sobretudo, nutricionais são alguns dos determinantes do processo de crescimento e 
desenvolvimento dos seres humanos, em particular, na fase da adolescência (LOURENÇO; QUEIROZ, 
2010). Nessa fase, ocorrem grandes transformações biológicas, comportamentais, de aprendizagem, 
de socialização, de descobertas, de interação e que envolvem inúmeros processos que a tornam um 
período importante para consolidar as bases para uma boa saúde na vida adulta (SAWYER et al., 
2012) e, por isso, a preocupação com os adolescentes é crescente.  
A atenção com a saúde e com a promoção de hábitos saudáveis durante a adolescência são 
elementos da prevenção de doenças não transmissíveis (DNTs) entre outras doenças. As DNTs de 
maior impacto mundial são: doenças cardiovasculares, diabetes, câncer e doenças respiratórias 
crônicas. São doenças multifatoriais que se desenvolvem no decorrer da vida e são, em geral, de 
longa duração. Atualmente, elas são consideradas um sério problema de saúde pública, e já são 
responsáveis por 63% das mortes no mundo (BRASIL, 2011)  e por aproximadamente 74% das mortes 
no Brasil (WHO, 2014a). Cinco dos seis principais fatores de risco das DNTs – hipertensão arterial 
sistêmica (HAS), hipercolesterolemia, consumo inadequado de frutas e hortaliças, sobrepeso ou 
obesidade e sedentarismo – são modificáveis e estão diretamente ligados à dieta e ao exercício 
físico. Além desses, há o tabagismo e o consumo de bebidas alcoólicas  que também são fatores de 
risco importantes (CASADO et al., 2009). Todos esses fatores estão relacionados ao estilo de vida do 
indivíduo (WHO, 2014b) e a exposição a eles na infância e adolescência está associada com a 
prevalência dessas doenças na idade adulta (ANDING et al., 1996; JUONALA et al., 2010; WHO, 
2014a).  
Resultados de pesquisa global realizada pela OMS com adolescentes indicaram que a obesidade e o 
excesso de peso são os problemas de saúde mais importantes nessa população (WHO, 2014a). No 
Brasil, o cenário não é diferente. A comparação, dos resultados da Pesquisa de Orçamentos 
Familiares (POF) 2008/2009 com os de períodos anteriores, mostrou um aumento marcante da 
prevalência de excesso de peso entre adolescentes (10 a 19 anos de idade) de 1974/1975 a 
2008/2009. No período, o excesso de peso aumentou de 3,7% para 21,7% em adolescentes do sexo 
masculino e de 7,6% para 19,4% em adolescentes do sexo feminino (IBGE, 2010b).  
Na pesquisa global da OMS, os comportamentos mais comprometedores da saúde dos adolescentes 
foram: inatividade física, consumo de álcool e de outras substâncias, maus hábitos de sono e dietas 
pouco saudáveis (WHO, 2014a). Em função desses problemas, a OMS recomendou monitorar os 
índices de obesidade, de prática de atividade física e de uso de álcool e tabaco na adolescência a fim 
de prevenir a prevalência das DNT na vida adulta.  
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A escolha dos alimentos e a dieta alimentar são influenciadas por múltiplos fatores. Existem vários 
estudos sobre os fatores determinantes das escolhas e dos hábitos alimentares dos adolescentes. 
Segundo Contento (2010), os fatores determinantes mais próximos são sensoriais e afetivos como a 
predisposição biológica, a experiência com a comida, as condições fisiológicas e o condicionamento 
social. Um pouco mais distantes encontram-se os determinantes pessoais como as percepções, as 
atitudes, as crenças, as motivações e os valores, os conhecimentos e as habilidades, as normas 
sociais e culturais e a influência da rede familiar e social.  Os fatores socioambientais, tais como a 
disponibilidade dos alimentos, das relações sociais, das práticas culturais, da estrutura social, das 
políticas públicas, da renda, dos preços, do tempo, da escolaridade, do modo de compra, da 
propaganda e publicidade e da mídia são os mais distantes (Figura 1). 
Segundo Stang e Story (2005), entre os fatores distais estão os sistemas político e socioeconômico, o 
sistema de distribuição,  a disponibilidade de alimentos e a mídia. As autoras dividem os fatores 
proximais em: 

a)  Ambientais: as características da unidade familiar, as práticas dos pais, ambiente em 
casa, os padrões de refeições da família, normas e valores do grupo social, modas 
alimentares, acesso a fast-food e merenda escolar.   

b)  Pessoais: valores e crenças, significado funcional da comida, imagem corporal, 
autoconceito, preferências pelos alimentos, autoeficácia, habilidades culinárias, 
práticas alimentares, fases do crescimento, necessidades psicológicas, predisposições 
genéticas e condições de saúde. 

Entre os fatores estudados por Estima (2012), o sabor foi o principal determinante significativo da 
escolha do alimento. Outros comportamentos determinantes dos hábitos alimentares entre 
adolescentes foram: realizar refeições com a família, comer enquanto se assiste a televisão e/ou 
estuda, pular refeições, substituir refeições por lanche (LEVY et al., 2010; ARAKI et al., 2011).  
Os estudos realizados sobre os hábitos alimentares dos adolescentes indicaram baixo consumo de 
frutas e hortaliças, consumo frequente de refrigerantes e bebidas açucaradas, balas e doces e 
substituição das principais refeições (café da manhã, almoço e jantar) por lanches rápidos (LEVY et 
al., 2010; VEIGA et al., 2013; WHO, 2014a).    
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Figura 1 – Fatores ambientais e sociais quem influenciam as escolhas e comportamentos alimentares  

 
Fonte: Contento, 2001 (traduzido pela autora)
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Especificamente com relação ao consumo de frutas e hortaliças, vários trabalhos evidenciaram a 
redução do consumo desse grupo de alimentos. Em quase todos os países que participaram do 
Global School-based Student Health Survey – GSHS2 e do Health Behavior in School-aged Children – 
HSBC3, foi identificado que a maioria dos adolescentes mais jovens não come as cinco ou mais 
porções recomendadas de frutas e hortaliças diariamente (WHO, 2014a). A situação não parece ser 
diferente no Brasil. O consumo anual per capita de frutas, em 1987, foi de 45,53kg; em 1996, passou 
para 40,40kg; e, em 2002, para 24,49kg. A mesma tendência foi observada para o consumo das 
hortaliças (SILVEIRA et al, 2011).  
Segundo Lähteenmäki et al. (2008), a preferência pelos alimentos pode ser ensinada e, também, 
apreendida de maneira intencional. Assim, as mudanças sociais, econômicas e culturais que vêm 
ocorrendo ao longo do tempo contribuem para a mudança dos hábitos alimentares e, assim, para a 
trajetória da transição nutricional da população mundial.   
 
2.2  FRUTAS E HORTALIÇAS – NUTRIÇÃO E SAÚDE  
 
Frutas e hortaliças estão associadas com hábitos alimentares saudáveis desde a Antiguidade. O Índice 
de Qualidade Nutricional - IQN4 - desses alimentos é relativamente alto e chega a ser cerca de 10 
vezes maior para espinafre, brócolis ou alface em comparação ao leite integral, ovos ou carnes. Isso 
porque os produtos de origem vegetal costumam apresentar uma densidade calórica ainda menor 
que a de produtos de origem animal (DAMODARAN et al., 2010). 
São alimentos importantes para a nutrição humana, pois são fontes de fibras, vitaminas, 
principalmente, C, B9, A, K, sais minerais, mormente, potássio e magnésio, além dos fitoquímicos5 e 
antioxidantes, tais como polifenóis, carotenoides, compostos sulfurados e fitoesteróis, que foram 
descobertos mais recentemente  (INRA, 2007; AMIOT et al., 2008; DAMODARAN et al., 2010; SLAVIN; 
LLOYD, 2012; ARAUJO et al., 2013) e que têm efeito preventivo sobre a saúde. Esses compostos 
bioativos têm efeitos de proteção independentes dos nutrientes já conhecidos (AMIOT et al., 2008).  
Consumidos regularmente, dentro do recomendado, existe algumas evidências de que são fatores de 
proteção contra doenças cardiovasculares, como acidente vascular cerebral (AVC), hipertensão 
arterial, hipercolesterolemia,  obesidade, diabetes, alguns tipos de câncer, doenças 
neurodegenerativas (Mal de Alzheimer) e oculares, além disso, proporcionam saúde6 na definição da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) (INRA, 2007; SLAVIN; LLOYD, 2012).  
Apesar das frutas, dos legumes e vegetais serem tratados, em geral, como um grupo único, sob o 
aspecto de composição química e nutricional, produção, distribuição e conservação, eles, de fato, são 
muito distintos. No que tange à composição centesimal das frutas e hortaliças, o quadro 1 apresenta 
um breve resumo.  
  

                                                           
2 Em 86 países no mundo, disponível em: <http://www.who.int/chp/gshs/datasets/en/>.  
3 Pesquisa realizada em 44 países nas regiões WHO Europa e América do Norte. Disponível em: 
<http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/child-and-adolescent-health/health-behaviour-in-

school-aged-children-hbsc/about-hbsc>.  
4 IQN é definido como a relação da porcentagem de necessidade do nutriente fornecida pela necessidade 
calórica fornecida. 
5 Fitoquímicos são substâncias químicas de plantas que têm propriedades preventivas ou de proteção contra 
doenças. 
6 Definição de saúde segundo a Organização Mundial da Saúde “estado de completo bem-estar físico, mental e 
social, e não somente a ausência de enfermidade ou invalidez”.   

http://www.who.int/chp/gshs/datasets/en/
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/child-and-adolescent-health/health-behaviour-in-school-aged-children-hbsc/about-hbsc
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/child-and-adolescent-health/health-behaviour-in-school-aged-children-hbsc/about-hbsc
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Quadro 1 – Composição química de frutas e hortaliças 
Composição Frutas Legumes Verduras 

Água, % 61,0–89,1 74,6–80,3 84,3–94,7 

Proteína, % 0,5–1,1 5,7–6,9 0,2–3,9 

Gordura, % Trace–4,4 1,0–15 0,2–1,4 

Açúcar, % 4,4–34,8 1,8–3,2 1,5–4,9 

Amido, % Trace–3,0 5,4–8,1 0,1–0,8 

Fibra dietética, % 2,0–14,8 4,5–4,7 1,2–4,0 

Energia, kcal/100g 90–646 247–348 65–177 

Micronutrientes 
Vitamina C, K, Mg, 
carotenoides 

Vitaminas B e C, K, Mg, P, 
Fe 

Vitamina C, Fe, Ca, folato, 
carotenoides 

Fonte: Slavin e Lloyd (2012, p.510) 

 
As frutas contêm fibras e, predominantemente, açúcares, principalmente a frutose. São mais 
calóricas que as hortaliças e recomendadas por serem fonte de vitamina C, potássio e fitoquímicos 
(AMIOT et al., 2008; SLAVIN; LLOYD, 2012). Não há uma recomendação específica, em termos de 
quantidades, para o consumo de frutas separadamente do consumo de hortaliças. Em geral, 
recomenda-se cinco porções entre frutas e hortaliças. O guia alimentar americano My Plate é o mais 
específico e recomenda 1,5 xícaras de frutas por dia e 2,5 xícaras de hortaliças por dia (THOMPSON; 
MANORE, 2012).  
Tecnicamente, as frutas são produtos delicados e perecíveis, o que dificulta a colheita, conservação e 
distribuição. Para aumentar sua duração, elas podem ser conservadas e muitas delas são consumidas 
processadas. Processos de cozimento, congelamento, desidratação bem como transformação em 
sucos e polpa ajudam na conservação. Entretanto, quando são processadas, não são mais produtos 
vivos e perdem algumas características nutricionais importantes além da alteração de suas 
características organolépticas (DAMODARAN et al., 2010). 
Os legumes têm teor de proteína mais alto que os outros vegetais. O seu consumo só foi ampliado 
depois do desenvolvimento da técnica de cozimento em água. São menos perecíveis que as verduras, 
porém são tão perecíveis quanto determinadas frutas. Assim como as frutas, podem ser processados 
para terem sua vida de prateleira aumentada, porém sofrendo as mesmas perdas de características 
mencionadas (DAMODARAN et al., 2010; SLAVIN; LLOYD, 2012). 
As verduras são largamente consumidas e têm baixo teor de açúcar. São produtos mais perecíveis 
que as frutas e os legumes e sensíveis à temperatura. Devem ser consumidas rapidamente depois de 
colhidas, pois  a maioria não pode ser processada para ter sua vida de prateleira estendida 
(DAMODARAN et al., 2010; SLAVIN; LLOYD, 2012).  
Sob o aspecto nutricional, é preferível que as frutas e hortaliças sejam consumidas minimamente 
processadas7 para que não percam suas características nutricionais, visto que sua estabilidade 
depende do pH do meio, exposição ao oxigênio, à luz, à temperatura e ao processamento. As perdas 
são inevitáveis e acontecem ao longo da cadeia de produção e distribuição, desde a colheita até o 
armazenamento e preparo doméstico (DAMODARAN et al., 2010).  
 
2.3  FATORES ASSOCIADOS AO CONSUMO DE FRUTAS E HORTALIÇAS 
 
Existem vários estudos sobre o consumo de frutas e hortaliças. De acordo com a revisão sistemática 
feita por Rasmussen et al. (2006), dos 98 estudos incluídos de 1966/2005, 50% foram realizados com 
base na população americana e apenas um estudo na América Latina, na Costa Rica. A revisão 
sistemática investigou os fatores que influenciam o consumo de frutas e hortaliças entre crianças e 
adolescentes, classificando-os em seis grandes categorias de variáveis associadas ao consumo desses 
alimentos: 

                                                           
7 Minimamente processadas são as frutas e hortaliças que passam por operações como limpeza, lavagem com 
água potável, sanitização, enxágue, descascamento, corte, embalagem e armazenamento (DAMODARAN et al., 
2010). 
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a)  Sociodemográficas e regionais: sexo, idade, classe social, raça, etnia, área 
residencial. 

b)  Pessoais: preferência alimentar (sabor e textura), conhecimento nutricional, 
atitudes, intenções, autoeficácia, expectativas, barreiras percebidas, autoimagem.  

c)  Familiares: consumo de frutas e hortaliças pelos pais, disponibilidade e 
acessibilidade em casa, estrutura familiar, tamanho da família, frequência de 
refeições em família, estilo de vida dos pais, incentivo dos pais para alimentação 
saudável e consumo de frutas e hortaliças. 

d)  Meio social: efeito demonstrativo sobre consumo percebido no ambiente social. 
e)  Escola: disponibilidade de frutas e hortaliças na escola, disponibilidade de outros 

alimentos, participação no programa de lanche na escola, tipo de escola, 
escolaridade.  

f)  Hábitos alimentares: padrão das refeições, tempo em frente da TV, consumo de 
fast-food. 

 
No tocante à pesquisa, os autores identificaram a ausência de estudos em âmbito nacional e 
sugerem mais estudos nesse aspecto para possibilitar comparação dos resultados entre os países.  
Após 2005, outros estudos foram realizados e outras variáveis foram inclusas. Os estudos mais 
recentes encontrados diferem em relação à população, ao tamanho da amostra, às variáveis 
dependentes e independentes consideradas e à metodologia de coleta e de análise dos dados, 
conforme ilustrado no quadro 2.  
Estudos sobre os fatores determinantes do consumo de frutas e hortaliças com amostras 
populacionais nacionais foram encontrados na Tailândia (SATHEANNOPPAKAO et al., 2009), 
Inglaterra (BOUKOUVALAS et al., 2009) e Brasil (JAIME et al., 2009). O único estudo com amostra 
populacional nacional de adolescentes foi realizado no Canadá (RIEDIGER et al., 2007).  
No Brasil, os estudos mais abrangentes com relação aos adolescentes foram o estudo de Bigio et al. 
(2011) e o de Costa et al. (2013), com amostras representativas dos estados de São Paulo e Santa 
Catarina respectivamente. O estudo de Muniz et al. (2013) foi restrito à população de adolescentes 
de escolas públicas do município de Caruaru; o de Monticelli et al. (2013) focalizou estudantes em 
Curitiba. 
Outro aspecto em que os estudos se diferenciaram foi quanto à variável dependente (consumo de 
frutas e de hortaliças) (RIEDIGER et al., 2007; SATHEANNOPPAKAO et al., 2009; JAIME et al., 2009;  
MUNIZ et al., 2013). Costa et al. (2014) consideram o consumo uma variável qualitativa dicotômica – 
consumo adequando ou inadequado de frutas e hortaliças. Dois estudos utilizaram o consumo de 
frutas e hortaliças como variável quantitativa contínua. Bigio et al. (2011) consideraram o consumo 
em peso (gramas) por dia, por sua vez,  Boukouvalas et al. (2009) utilizou o consumo em número de 
porções por dia. Em ambos os estudos, o consumo foi medido pelo recordatório alimentar de 24 
horas (R24h); já Schroeter e House (2015) utilizaram na análise o consumo medido pela frequência 
consumida do item por dia.  
Foram encontrados três estudos que se dedicaram a investigar os determinantes sobre o consumo 
de frutas e de hortaliças separadamente (SATHEANNOPPAKAO et al., 2009; MUNIZ et al., 2013; 
SCHROETER; HOUSE, 2015). 
Para Satheannoppakao et al (2009), que realizaram sua pesquisa com dados da população da 
Tailândia, o consumo de frutas está associado ao sexo, idade, renda do chefe da família, 
escolaridade, região e área residêncial e o consumo de hortaliças com idade, renda do chefe da 
família e região. 
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Quadro 2 – Características de estudos sobre determinantes do consumo de frutas e hortaliças pós 2005 

Referência País Amostra Fatores estudados 
Metodologia 

estatística 

Variável 
dependente 
(consumo) 

(Satheannoppakao et 
al., 2009) 

Tailândia Populacional 
Nacional 
≥15 anos 
39.290 indivíduos 

Idade, Sexo 
Estado civil 
Escolaridade 
Renda familiar 
Zona Residencial 
Região 

regressão 
logística 

Frutas (F) 
 

Hortaliças (H) 

(Boukouvalas et al., 
2009) 

Inglaterra Populacional 
Nacional 
≥16 anos 
11.044 indivíduos 

Idade, Sexo 
IMC 
Zona residencial 
Região 

regressão 
quantílica 

Frutas e 
hortaliças 

(Jaime et al., 2009) Brasil Populacional 
Nacional 
≥18 anos 
54.369 indivíduos 

Idade, Sexo 
Escolaridade 
Estado civil 

regressão 
logística 

Frutas e 
hortaliças 

(Schroeter e House, 
2015) 

USA Universidade 
Califórnia 
18-24 anos 
223 indivíduos 

Idade, Sexo 
IMC 
Renda 
Cultura alimentar 
Conhecimento saúde e dieta 
Estilo de vida 

regressão Tobit Frutas (F) 
 

Hortaliças (H) 

(Riediger et al., 2007) Canadá Populacional 
Nacional 
12-19 anos 
18.524 indivíduos 

Idade, Sexo 
Renda total 
Escolaridade chefe família 
Raça 
Arranjo familiar 

regressão 
logística 

Frutas e 
hortaliças 

(Bigio et al., 2011) Brasil Populacional 
Estado de São 
Paulo 
12-19 anos 
812 indivíduos 
 
 

Idade, Sexo 
IMC (sobrepeso) 
Tabagismo 
Ingestão de álcool 
Escolaridade chefe família 
Renda per capita 

regressão 
quantílica 

Frutas e 
hortaliças 

(Costa et al., 2014) Brasil Populacional 
Estado de Santa 
Catarina  
6-10 anos 
4964 indivíduos 

Idade 
Região 
Escolaridade mãe 
Escolaridade pai 
IMC 
Consumo de guloseimas  
Ver televisão 
Uso computador / videogame 

regressão 
Poisson 

Frutas e 
hortaliças 

(Muniz et al., 2103) Brasil Município de 
Caruaru (Escolas 
públicas) 
15-20 anos 
600 indivíduos 

Idade, Sexo 
Número de moradores 
Renda familiar 
Zona residencial 
Turno escolar 
Comportamentos: tabagismo, 
consumo de bebida alcoólica, prática 
de atividade física, auto percepção 
de saúde, excesso de peso 
Consumo alimentar: realiza três 
refeições por dia, consumo de 
refrigerante, frituras, doces, arroz e 
feijão 

regressão 
Poisson 

Frutas (F) 
 

Hortaliças (H) 
 

Frutas e 
hortaliças 

(Reinaerts et al., 
2007) 

Holanda Sul Holanda 
12 escolas 
primárias 
4-12 anos 
2506 crianças 
(1739 pais) 

Psicossociais (atitude e preferência) 
Influência social (mãe, pai e normas 
subjetivas) 
Autoeficácia 
Intenção de consumir 
Exposição a frutas e a hortaliças 
Acessibilidade 
Disponibilidade 
Consumo pelos pais 

regressão 
linear  

Frutas (F) 
 

Hortaliças (H) 

Fonte: elaborado pela autora 
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Schroeter e House (2015), que realizaram sua pesquisa com 223 estudantes universtários, concluíram 
que o consumo de frutas está associado à renda, atividade física, importância do produto ser 
orgânico, consumo de suco de frutas e vegetais pela família e ser vegetariano, enquanto que o 
consumo de hortaliças está associado à idade, sexo, trabalhar, assistir à TV, importância para a 
saúde, características sensoriais, qualidade nutricional, consumo de vegetais pela família, raça/etnia, 
ser vegetariano e consumir vitaminas.  
Muniz et al. (2013), que realizaram sua pesquisa com estudantes das escolas em Caruaru, 
demonstraram que o consumo de frutas está relacionado com sexo, consumo de bebida alcoólica e 
consumo diário de frituras e que o consumo de hortaliças está associado apenas ao sexo.  
Adicionalmente, Reinaerts et al. (2007), num estudo realizado na Holanda, com 1.739 pais de 
crianças de 4 – 12 anos de idade, concluíram que o consumo de frutas e de vegetais revelou 
comportamentos diferentes em relação aos respectivos determinantes, com isso, reforçando a ideia 
de que esses alimentos devem ser analisados separadamente.  
Para esta pesquisa, os fatores estudados foram as variáveis demográficas por sexo (S), idade (I), raça 
(RA); as sociais pela escolaridade do chefe da família (ECF); o estado nutricional pelo IMC do 
adolescente; região (RE); zona residencial (ZR) e as variáveis econômicas pela renda per capita (RPC), 
preços implícitos das frutas (PF) e preços implícitos das hortaliças (PH). A influência dessas variáveis 
sobre o consumo de frutas (CF) e sobre o consumo de hortaliças (CH) foi testada por meio da 
estimação dos seguintes modelos: 
 
 

CF =  f(S, I, RA, IMC, ECF, RE, ZR, RPC, PF, PH) 
 

CH =  f(S, I, RA, IMC, ECF, RE, ZR, RPC, PF, PH) 
 

3 JUSTIFICATIVA  
 
No Brasil, não há estudo, com base populacional nacional, relativamente aos fatores associados ao 
consumo de frutas e de hortaliças em separado. Também, considerando que a saúde de um adulto 
começa com os hábitos saudáveis adquiridos na puberdade e na adolescência, que o consumo de 
frutas e de hortaliças é fator de proteção para doenças não transmissíveis, que o consumo desses 
alimentos está abaixo do recomendado, a investigação desses determinantes é relevante e 
importante para auxiliar e orientar a formulação de intervenções e políticas públicas para incentivar 
e viabilizar o aumento do consumo de frutas e hortaliças entre os adolescentes, assim,  contribuindo 
para a promoção da saúde da população brasileira.   
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4 OBJETIVOS E HIPÓTESE 
 
4.1  OBJETIVO GERAL 
 
O objetivo geral do estudo foi investigar se existem diferenças nos fatores associados ao consumo de 
frutas e de hortaliças entre os adolescentes brasileiros. 
 
4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

a)  Caracterizar o consumo de frutas e de hortaliças entre a população de adolescentes 
do Brasil. 

b)  Analisar os fatores associados ao consumo de frutas e de hortaliças entre a 
população de adolescentes no Brasil. 

 
4.3  HIPÓTESE  
 
A hipótese do presente estudo é que existem diferenças entre os fatores associados ao consumo de 
frutas e aqueles associados ao consumo de hortaliças. 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
A presente pesquisa é um estudo transversal que utilizou dados secundários relativos ao consumo de 
frutas e de hortaliças, informações demográficas, socioeconômicas, regionais e do estado nutricional 
de adolescentes brasileiros.  
O projeto foi registrado na Plataforma Brasil e submetido e aprovado pelo comitê de ética, sob o 
Protocolo nº 1613504 (Anexo A). 
 
5.1  POF – PESQUISA DE ORÇAMENTOS FAMILIARES - BASE DE DADOS, AMOSTRA E POPULAÇÃO 

DO ESTUDO 
  
A base de dados utilizada foi os microdados de registro de “Pessoas”, do “Consumo alimentar" e das 
“Despesas” da Pesquisa de Orçamentos Familiares – POF realizada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE em 2008-2009.  
 A POF é uma pesquisa de base populacional, realizada periodicamente com o objetivo de analisar as 
despesas e determinar a estrutura de ponderação do índice de preços ao consumidor amplo – IPCA, 
índice oficial da inflação brasileira.  
A amostragem da POF é probabilística e feita a partir da amostra mestra do plano de amostragem 
desenhado pelo IBGE para o censo populacional, conforme figura 2. A amostra mestra foi constituída 
levando-se em consideração: Divisão administrativa (Município da Capital, Regiões Metropolitanas e 
Regiões Integradas de Desenvolvimento-RIDEs); Divisão espacial/geográfica (áreas de ponderação, 
municípios); Situação dos setores censitários (urbano ou rural); Estatística (a partir da variável renda 
do responsável obtida no Censo Demográfico 2000). O detalhamento da amostragem e outras 
informações podem ser encontrados na documentação da pesquisa (IBGE, 2010c). 
A coleta de dados da POF 2008-2009 foi realizada entre os dias 19 de maio de 2008 e dia 18 de maio 
de 2009. Os instrumentos de registros de Pessoas (POF01), Consumo alimentar individual (POF07) e 
Caderneta de Despesas (POF03) encontram-se respectivamente nos anexos B, C e D. 
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Figura 2 - Processo de Amostragem dos domicílios para coleta do Consumo Alimentar adotado pela 
POF/IBGE - 2008/2009. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 
 
5.2  CONSTRUÇÃO DAS VARIÁVEIS DOS MODELOS 
 
5.2.1 Variáveis dependentes 
 
Os dados sobre o consumo de frutas (CF) e de hortaliças (CF) foram obtidos da base de dados do 
registro de Consumo Alimentar Individual. Cada indivíduo do domicílio registrou, no respectivo 
formulário, o consumo alimentar de dois dias da semana não consecutivos, o horário, o local de 
consumo (dentro ou fora do domicílio), o alimento consumido, a respectiva quantidade em porção 
caseira e o respectivo modo de preparo.  
De acordo com a metodologia desenvolvida pelo IBGE, as porções consumidas foram padronizadas e 
convertidas para peso em gramas, e os alimentos foram classificados em 26 categorias. Para o 
presente estudo foram considerados o consumo dos produtos das categorias: 67 – Hortaliças 
folhosas, frutosas e outras – e 68 – Frutas com ou sem preparação, dentro ou fora do domicílio. 
Frutas e hortaliças presentes em alimentos preparados (categoria 85) não foram inclusas para 
cômputo dessas variáveis (IBGE, 2011).  
 O consumo de frutas (CF) e o consumo de hortaliças (CH) dos adolescentes são variáveis 
quantitativas contínuas expressas em g/dia e foram obtidas pela média das quantidades registradas 
pelos adolescentes nos dois dias, conforme equações 1 e 2.    
 

𝐶𝐹(
𝑔

𝑑𝑖𝑎
) =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐹 𝑑𝑖𝑎 1 (𝑔)+𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐹 𝑑𝑖𝑎 2 (𝑔)

2
 (1) 

 

𝐶𝐻(
𝑔

𝑑𝑖𝑎
) =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐻 𝑑𝑖𝑎 1 (𝑔)+𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐻 𝑑𝑖𝑎 2 (𝑔)

2
 (2) 

 
Adicionalmente, para caracterização do consumo de frutas e de hortaliças, foram considerados os 
tipos de alimentos (tipo de fruta e tipo de hortaliça); o local de consumo (dentro do domicílio e fora 
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do domicílio); o horário de consumo (classificado em café da manhã, lanche manhã, almoço, lanche 
tarde, jantar, ceia, madrugada); o modo de preparo (classificado em não preparado e preparado). 
 
5.2.2 Variáveis independentes 
 
A lista das variáveis independentes, cuja associação ao consumo dos dois grupos de vegetais foi 
testada, foi construída a partir da literatura examinada.  
 
No tocante ao fator demográfico, foram investigados: 
Sexo (S): os dados sobre sexo foram obtidos diretamente dos microdados do registro de “Pessoas”. É 
uma variável dummy, tendo sido usada o masculino como referência. 
Idade (I): os dados sobre a idade foram obtidos diretamente dos microdados do registro de 
“Pessoas”. É uma variável contínua medida em “anos”. 
Raça/cor (RA): os dados sobre raça/cor foram obtidos diretamente dos microdados do registro de 
“Pessoas”. É uma variável dummy categorizada em “Branca” (referência) e “Não branca”. Os registros 
declarados como “não sabe” foram incluídos junto com os “Não brancos”.  
 
Na perspectiva da saúde foi investigado: 
Estado Nutricional: esta variável foi representada pelo Índice de Massa Corporal (IMC). O IMC foi 
calculado utilizando os dados de peso e altura dos microdados do registro de “Pessoas”, pela fórmula 
(3):  
 

𝐼𝑀𝐶 =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝑘𝑔)

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎2 (𝑚2 )
 (3) 

 
Foi incluída no estudo como variável contínua. 
 
Quanto à origem regional das observações foram investigadas: 
Região (RE): esta informação foi obtida do registro de “Pessoas” a partir da unidade federativa (UF) 
de residência dos adolescentes. É uma variável dummy categorizada em cinco regiões geográficas: 
Norte (Rondônia, Amazonas, Pará, Acre, Roraima, Amapá, Tocantins), Nordeste (Maranhão, Piauí, 
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia), Centro-Oeste (Mato 
Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal), Sudeste (Minas Gerais, São Paulo, Rio de 
Janeiro e Espírito Santo) e Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul).  
 
Entre os fatores socioeconômicos, foram selecionados: 
Escolaridade do chefe da família (EF): os dados sobre escolaridade (anos de estudo) foram obtidos 
diretamente dos microdados do registro de “Pessoas”, foi assumido como chefe da família a pessoa 
indicada como a pessoa de referência na família e, quando essa informação faltou em nível da 
família, foi assumida a escolaridade da pessoa de referência do domicílio. Essa variável foi 
categorizada em “Sem curso superior” e “Com curso superior”. 
Zona residencial (ZR): os dados sobre a zona residencial foram obtidos dos microdados do registro 
de “Pessoas” pela combinação da região e o dos estratos do plano amostral. É uma variável dummy 
categorizada em “Rural” e “Urbana”. 
Renda per capita (RPC): os dados sobre renda per capita foram obtidos diretamente dos microdados 
do registro de “Pessoas”. Em função da distribuição não normal dos dados, na análise de regressão, a 
renda per capita foi transformada em logaritmo neperiano (ln) e estudada na forma contínua. 
Preço implícito de frutas (PF) e preço implícito de hortaliças (PH): as informações (gastos e 
quantidades compradas) para a construção dessas variáveis foram obtidas dos microdados do 
registro de “Despesas”. Os preços implícitos médios foram obtidos da soma dos gastos (R$), durante 
os sete dias de registro, com frutas e com hortaliças, dividida pela respectiva soma das quantidades 
(kg) registradas pelo domicílio, conforme equações 4 e 5. 
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𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑙í𝑐𝑖𝑡𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠 =
∑ 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠/𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜 (𝑅$)

∑ 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠/𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜 (𝑘𝑔)
 (4) 

 

𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑙í𝑐𝑖𝑡𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖ç𝑎𝑠 =
∑ 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚 ℎ𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖ç𝑎𝑠/𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜 (𝑅$)

∑ 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑟𝑖𝑑𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖ç𝑎𝑠/𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜 (𝑘𝑔)
 (5) 

 
Nos domicílios em que não houve registro de gastos, isto é, o dado estaria  faltando/missing, foram 
imputados preços calculados pela mediana dos preços no estrato; e, quando  não havia preço no 
estrato, foi adotada a mediana dos preços na Unidade Federativa, isto é, do proximal (domicílio) para 
o mais distal (estrato e depois estado) até que todos os preços estivessem definidos, conforme 
metodologia adotada por Pereda e Alves (2012). Em função da distribuição não normal dos dados, na 
análise de regressão, os preços implícitos de frutas e de hortaliças foram transformados em 
logaritmo neperiano (ln) e estudados na forma contínua. 
O quadro 3 apresenta um resumo com as principais características das variáveis dependentes e 
independentes. 

 

Quadro 3 – Resumo das variáveis dependentes e independentes 
Variável Unidade Tipo de variável Categoria 

Consumo frutas (CF) g/dia 
quantitativa 

contínua 
- 

Consumo hortaliças (CH) g/dia 
quantitativa 

contínua 
- 

Sexo (S) - 
qualitativa 
categórica 

Masculino (ref.) 
Feminino 

Idade (I)  Anos 
quantitativa 

discreta 
- 

Estado Nutricional (IMC)  kg/m2 quantitativa 
contínua 

- 

Raça (RA) - 
qualitativa 
categórica 

Branco (ref.) 
Não branco 

Escolaridade chefe família (EF) - 
qualitativa 
categórica 

Sem curso superior (ref.) 
Com curso superior 

Zona residencial (ZR) - 
qualitativa 
categórica 

Urbana (ref.) 
Rural 

Região (RE) - 
qualitativa 
categórica 

Norte (ref.) 
Nordeste 
Centro-Oeste 
Sudeste 
Sul 

Renda per capita (RPC) (ln) R$ 
quantitativa 

contínua 
- 

Preço implícito de Frutas (PF) (ln) R$/kg 
quantitativa 

contínua 
- 

Preço implícito de hortaliças (PH) (ln) R$/kg 
quantitativa 

contínua 
- 

Fonte: elaboração própria 

 
 
5.3  ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 
5.3.1 Caracterização das variáveis 
 
As variáveis quantitativas: idade, índice de massa corpórea, renda per capita, preço implícito de 
frutas, preço implícito de hortaliças foram descritas pela média e intervalo de confiança a 95%. As 
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variáveis qualitativas: sexo, raça/cor, escolaridade do chefe da família, região, zona residencial, 
foram descritas pela frequência relativa e pelo intervalo de confiança a 95%.  
 
5.3.2 Caracterização do consumo de frutas e hortaliças 
 
O consumo de frutas e de hortaliças foi descrito pela frequência relativa segundo tipo de fruta, tipo 
de hortaliça, local de consumo, horário de consumo e modo de preparo.  
As médias do consumo de frutas e de hortaliças foram calculadas segundo: sexo, raça/cor, 
escolaridade do chefe da família, região, zona residencial.  
 
5.3.3  Modelo econométrico para estimação dos fatores associados ao consumo de frutas e de 

hortaliças 
 
Uma característica importante na definição do modelo de regressão escolhido para a determinação 
dos fatores associados e dos respectivos estimadores é a distribuição da variável dependente. Uma 
primeira análise dessas variáveis (CF e CH) revelou uma alta concentração de valores “zero” 
conforme gráficos 1 e 2, refletindo o fato de que uma grande parte dos adolescentes não apresentou 
consumo de frutas e de hortaliças.  
Esse é um problema comum, em econometria, quando a variável dependente é “zero” para uma 
parte substancial da população e positiva para o restante. Nesse caso, o uso do modelo de regressão 
linear pelo método dos mínimos quadrados para estimar o modelo não seria indicado, pois produz 
estimadores enviesados e inconsistentes.  
Para minimizar o impacto deste problema, foi utilizado o modelo Tobit. Esse modelo é um modelo 
econométrico robusto para heterocedasticidade e foi utilizado no trabalho de Schroeter e House 
(2015).    
 

Gráfico 1 - Distribuição do consumo de frutas dos adolescentes – IBGE - POF 2008/2009 

 
Fonte: elaborado pela autora 
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Gráfico 2 - Distribuição do consumo de hortaliças dos adolescentes – IBGE - POF 2008/2009 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 
O modelo Tobit define a resposta observada y (variável dependente) em termos de uma variável 
latente subjacente y*, a ser estimada a partir da equação abaixo: 
 

y*=β0+xβ1+ε , i=1, 2, ..., N em que ε~Ɲ [0, σ2] (6) 

y=y*, se y*>0  (7) 

y=0 ,  se y*≤ 0  (8) 
 
Em que o β0, é o intercepto, x representa o conjunto de variáveis explicativas / independentes de y, 

cujo impacto sobre a variável dependente é mensurado pelo estimador β
1
, e o ε é o termo de erro 

aleatório que tem distribuição normal e variância constante (WOOLDRIDGE, 2010). 
 

As equações (7) e (8) indicam que a variável observada y será igual a y* quando y* > 0 e, será igual a 

zero quando y*≤0, de forma que y terá uma distribuição contínua sobre valores estritamente 
positivos.   

A variável latente y* satisfaz as hipóteses do modelo linear clássico e, portanto, é normalmente 
distribuída. Os estimadores são obtidos pelo modelo de máxima verossimilhança e, dessa forma, os 
estimadores são consistentes e não enviesados (WOOLDRIDGE, 2010). 
 

Variável 𝑦*: 
∂E(y∗|x)

∂x𝑘
= β𝑘 (9) 

Variável y: 
∂E(y|x)

∂x𝑘
= β𝑘ϕ(

𝑥𝛽

𝜎
)  𝑝𝑎𝑟𝑎 P (y > 0) (10) 

 
Os coeficientes do modelo Tobit são interpretados de maneira similar aos da regressão linear, porém 

medem os efeitos parciais  
𝑑𝑦

𝑑𝑥
  das variáveis independentes xi sobre a variável latente 𝑦*quando y>0. 

O valor esperado de y muda para cada unidade adicional de  xi (WOOLDRIDGE, 2010, CAMERON; 
TRIVEDI, 2010) 
Se o modelo for nível-nível, a interpretação do efeito da variável independente sobre a variável 
dependente será dada por:  
 

∆y = β∆x (11) 
 
Se o modelo for nível-log, a interpretação do efeito da variável independente sobre a variável 
dependente será dada por: 
 

∆𝑦 = (
β

100
) %∆x (12) 
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para cada um por cento de variação de xi, y varia (
𝛽

100
) (WOOLDRIDGE, 2009) 

 
5.3.4 Modelagem da regressão 
 
A modelagem da regressão múltipla foi realizada pelo método stepwise forward, isto é, 
primeiramente, desenvolveu-se a análise univariada do consumo (CF e CH), com cada variável 
independente, para selecionar as variáveis que deveriam compor o modelo múltiplo, conforme 
equações a seguir:  
 
Regressão univariada – Consumo de Frutas 
Yi Consumo de frutas = f (Xi), i=sexo, idade, raça/cor, IMC, região, escolaridade do chefe da família, preço 
implícito frutas, preço implícito hortaliças, renda per capita 
 
Regressão univariada – Consumo de Hortaliças 
Yi Consumo de hortaliças = f (Xi), i=sexo, idade, raça/cor, IMC, região, escolaridade do chefe da família, preço 
implícito frutas, preço implícito hortaliças, renda per capita 
 
Para a seleção das variáveis destinadas à modelagem, adotou-se p<0,20 como nível crítico da análise 
univariada. As variáveis selecionadas foram adicionadas ao modelo uma a uma, das mais 
significativas (menor p) para as menos significativas (maior p). A cada variável adicionada, foi 
verificada a significância do modelo (p<0,05) e dos estimadores das variáveis (p<0,05). E, com base 
nos resultados, decidiu-se pela permanência ou não da última variável inserida no modelo. Essa 
operação foi repetida até a última variável selecionada.  
Utilizou-se o programa StataCorp. 2015. Stata Statistical Software: Release 14. College Station, TX: 
StataCorp LP para os cálculos estatísticos e estimação dos modelos. Todos os cálculos foram 
empregados considerando-se os fatores de correção da amostragem (conglomerados, setores e fator 
de expansão), utilizando-se os comandos survey set e svy do software e definindo a subpopulação de 
indivíduos com idade entre 10-19 anos.  
 
5.3.5 Avaliação das diferenças entre os fatores associados ao consumo de frutas e de hortaliças 
 
As diferenças entre os fatores associados ao consumo de frutas e ao consumo de hortaliças foram 
avaliadas pela comparação entre as variáveis significativas para frutas e hortaliças na regressão 
univariada e, posteriormente, pela comparação entre as variáveis significativas no modelo final do 
consumo de frutas e o modelo final do consumo de hortaliças. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
6.1 ANÁLISE DESCRITIVA DA AMOSTRA  
 
Os valores médios das variáveis que caracterizaram a amostra de indivíduos entre 10 e 19 anos 
foram reproduzidos na tabela 1, e verificou-se que os adolescentes, na média, estavam dentro do 
peso normal, uma renda per capita média equivalente a 1,32 salários mínimos8, e que o preço médio 
implícito do quilo das hortaliças estava maior do que o quilo das frutas. 
 

Tabela 1 – Idade, índice massa corpórea, renda per capita, preço implícito de frutas e de hortaliças dos 
adolescentes – IBGE, Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008/2009  

Variáveis Média IC (95%) 

Idade, anos 14,46 14,36 – 14,57 

IMC, kg/m2 20,44 20,31 – 20,58 

Renda per capita, R$/mês 546,40 513,16 – 579,64 

Preço implícito frutas, R$/kg 1,83 1,75 – 1,91 

Preço implícito hortaliças, R$/kg 3,01 2,89 – 3,13 
Fonte: IBGE, Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008/2009, elaborado pela autora. 

 
Na tabela 2, apresentam-se as distribuições percentuais da população de adolescentes segundo sexo, 
raça/cor, escolaridade do chefe da família, região, zona residencial, onde se constata o predomínio 
das mulheres, dos indivíduos não brancos, sem curso superior, da região Sudeste e vivendo nas áreas 
urbanas. 
 
6.2  ANÁLISE DESCRITIVA DO CONSUMO DE FRUTAS E CONSUMO DE HORTALIÇAS 
 
6.2.1 Consumo de frutas e consumo de hortaliças 
 
O consumo médio diário de frutas foi de 65,14g (IC 95% 59,86 – 70,42) e de hortaliças foi de 11,04g 
(IC 95% 9,86 – 12,22). Dos registros de dois dias do consumo alimentar, as frutas corresponderam a 
3,42% (IC 95% 3,18 – 3,65) e as hortaliças, a 1,95% (IC 95% 1,73 – 2,20) do total de alimentos 
registrados.  
Num estudo realizado em Curitiba, o consumo médio de frutas e de hortaliças foi de 2,3 e 2,4 
porções diárias, respectivamente (MONTICELLI et al., 2013). O estudo de Reinaerts et al. (2007), com 
pais de crianças e adolescentes, indicou consumo de uma porção de frutas/dia e aproximadamente 
60g/dia de hortaliças.  
  

                                                           
8 O valor do salário mínimo no período da pesquisa era R$415,00 - IBGE, Pesquisa de Orçamentos Familiares 
2008/2009. 
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Tabela 2 – Distribuição percentual dos adolescentes segundo sexo, raça, escolaridade do chefe da família, 
região e zona residencial – IBGE, Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008/2009 

Variáveis (%) IC (95%) 

Sexo   
      Homem 48,68 47,01 – 50,36 
      Mulher 51,32 49,64 – 52,99 
Raça/cor   
      Branca  42,80 40,68 – 44,94 
      Não branca 57,20 55,06 – 59,32 
Escolaridade do chefe da família   
      Sem curso superior 91,89 90,60 – 93,02 
      Com curso superior 8,11 6,98 – 9,40 
Região   
      Norte 9,87 8,95 – 10,87 
      Nordeste 31,90 30,00 – 33,87 
      Centro-Oeste 3,22 2,85 – 3,63 
      Sudeste  38,52 35,96 – 41,15 
      Sul 16,49 15,11 – 17,96 
Zona residencial   
      Rural 19,45 17,98 – 21,01 
      Urbana 80,55 78,99 – 82,02 

Fonte: IBGE, Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008/2009, elaborado pela autora 
 

Tabela 3 – Distribuição percentual dos adolescentes segundo faixa de consumo de frutas e hortaliças – IBGE, 
Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008/2009 

Consumo de Frutas e 
Hortaliças 

% IC 95% 

=0g/dia  47,61 45,61 – 49,62 

Entre 0 – 400g/dia  49,19 47,22 – 51,16 

>=400g/dia 3,20 2,63 – 3,88 

Fonte: IBGE, Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008/2009, elaborado pela autora 

 
Com relação à adequação do consumo, apenas 3,20% dos adolescentes tiveram o consumo mínimo 
recomendado pela OMS de 400g/dia ou mais de frutas e hortaliças. Embora não seja possível uma 
comparação direta, a proporção de adolescentes que consumiu a quantidade adequada de frutas e 
hortaliças encontrada no presente estudo é da mesma ordem de grandeza dos resultados 
apresentados por GALEGO et al. (2014), relativo a adolescentes de Florianópolis, que encontrou 4,8% 
dos adolescentes pesquisados apresentando consumo adequado. Em São Paulo, essa proporção 
encontrada foi ligeiramente maior (6,5%), de acordo com o estudo de Bigio et al. (2011). Em Curitiba, 
3,5% dos adolescentes apresentaram consumo adequado (frequência >3 vezes/dia) de frutas e 
hortaliças (MONTICELLI et al., 2013). O resultado está bem abaixo do que ocorre no Canadá, onde 
38,5% dos adolescentes consomem frutas e hortaliças entre 5 – 10 vezes ao dia (RIEDIGER et al., 
2007) e da pesquisa realizada em Piracicaba, (TORAL et al., 2007) onde 27,2% e 29,5% dos 
adolescentes consumiam adequadamente frutas e hortaliças respectivamente. O estudo do VIGITEL, 
realizado nas capitais brasileiras, com indivíduos maiores de 18 anos, indicou que 7,3% dos 
indivíduos pesquisados apresentavam consumo adequado de frutas e hortaliças (JAIME et al., 2009), 
proporção mais do que o dobro da encontrada para os adolescentes em nível nacional, aqui 
apresentada. 
A proporção de adolescentes que não relataram consumo de frutas ou de hortaliças (47,61%) 
durante os dois dias de registro foi bem superior à encontrada em outros estudos. No município de 
São Paulo, Bigio et al. (2011) encontraram 22% e, em Curitiba, 7,6% dos adolescentes pesquisados 
não consumiram frutas e 9,1% não consumiram hortaliças (MONTICELLI et al., 2013).  
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Os resultados encontrados entre os adolescentes estão abaixo dos resultados considerando toda a 
população brasileira, em que 16,0% consumiram frutas e 16,0% consumiram hortaliças (SOUZA et al., 
2013).  
É importante enfatizar que poucos dos estudos, localizados na literatura, analisaram a quantidade 
consumida de frutas e de hortaliças em peso. De fato, a maioria examinou o consumo em termos de 
frequência, categorizado em porções de frutas e legumes; ou, então, em termos de consumo 
“adequado” ou “não adequado”. A maioria dos estudos trata consumo de frutas e hortaliças como 
um único grupo de alimento “frutas, legumes e vegetais – FLV”. 
  
6.2.2 Variedades de frutas e de hortaliças consumidas 
 
Relativamente às variedades de frutas consumidas, foi reportado, pelos adolescentes, o consumo de 
67 variedades de um total de 81 reportado em toda a POF 2008-2009. Entre as variedades de frutas 
consumidas registradas, 76% estavam concentradas em cinco variedades: banana (34%), maçã (15%), 
laranja (14%), manga (8%) e melancia (5%) conforme tabela 4. O mesmo foi observado quando 
analisado por região, a banana, a maçã e a laranja foram as frutas mais consumidas nas cinco regiões 
com mais de 50% (Anexo B).  
Não foram localizados estudos sobre a diversificação do consumo de frutas. Ao considerar que a 
recomendação de alimentação saudável inclui variedade de alimentos, de acordo com Amiot et al. 
(2008), isso se refere, em particular, às frutas, visto que cada uma tem micronutrientes específicos e 
que há uma grande variedade de frutas disponíveis no mercado nacional, os resultados do presente 
estudo sugerem que o adolescente brasileiro (e possivelmente o brasileiro em geral) não aproveita a 
grande diversidade que o país dispõe. Por sua vez, dada a riqueza de conteúdo nutricional das frutas 
mais consumidas (banana, maçã, laranja, manga e melancia) também se pode supor que, se fossem 
consumidas na quantidade recomendada pelo guia brasileiro, o jovem estaria com uma alimentação 
mais adequada. 
Adicionalmente, o consumo concentrado em três frutas (banana, maçã e laranja) pode ser explicado 
pela conveniência, disponibilidade e acesso. Conveniência porque são itens que podem ser 
consumidos diretamente e não exigem grandes preparos para o consumo. A dificuldade de preparar 
foi relatada no estudo de Maranhão et al. (2014) como um impeditivo, conforme já mencionado e 
considerando-se que estamos estudando indivíduos entre 10 e 19 anos, a banana e a maçã são frutas 
de fácil consumo. Provavelmente, as frutas que exigem mais preparo, como descascar e cortar, se 
não estiverem prontas para consumo, podem ser substituídas por outro produto de mais fácil acesso, 
por exemplo, biscoitos e salgadinhos.  
No tocante à disponibilidade, a banana e a maçã são frutas ofertadas ao longo do ano, diversamente 
de outras frutas que estão disponíveis somente na safra. O preço, também, é um fator associado ao 
consumo. Seriam, nesse sentido, necessários outros estudos para identificar a razão da concentração 
do consumo em apenas algumas frutas.   
As variedades de hortaliças mais consumidas foram apresentadas na tabela 5. Foi reportado o 
consumo de 37 variedades de hortaliças entre os adolescentes de um total de 62 variedades 
registradas na pesquisa. O tomate e a alface foram as hortaliças mais consumidas, por larga margem, 
correspondendo a 36,55% e 28,45% dos registros respectivamente. 
Também não foram encontrados estudos sobre as variedades de hortaliças consumidas. Pode-se 
especular que o maior consumo se dê quanto à alface e ao tomate, itens que podem ser consumidos 
minimamente processados e, à semelhança das frutas, não apresentam dificuldade e não exigem 
tempo para o preparo que podem ser barreiras para o consumo (MARANHÃO et al., 2014).  
Outro ponto importante é que algumas hortaliças só são palatáveis quando cozidas e isso requer 
mais habilidade e tempo para o preparo, aspecto comentado adiante. O preço também é um fator 
que pode reduzir o consumo das hortaliças (CLARO et al., 2007). A média de preço implícito do quilo 
das hortaliças foi maior que a média de preço implícito do quilo das frutas, como já descrito na 
tabela 1.  
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Tabela 4 – Frequência de consumo de frutas segundo a variedade – IBGE, Pesquisa de Orçamentos Familiares 
2008/2009 

Fruta % IC (95%) 

Banana 35,08 32,37 – 37,88 

Maçã 16,84 14,94 – 18,91 

Laranja 13,56 11,56 – 15,85 

Manga 8,25 6,37 – 10,63 

Melancia 4,19 3,13 – 5,58 

Mamão 2,81 2,08 – 3,79 

Uva 1,67 1,18 – 2,36 

Mexerica 1,66 0,91 – 3,02 

Abacaxi 1,56 1,01 – 2,40 

Goiaba  1,52 1,06 – 2,17 
Fonte: IBGE, Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008/2009, elaborado pela autora 

 
Tabela 5 – Frequência de consumo de hortaliças segundo a variedade – IBGE, Pesquisa de Orçamentos 

Familiares 2008/2009 

Hortaliça % IC (95%) 

Tomate 36,55 30,69 – 42,84 

Aface 28,45 24,88 – 32,33 

Repolho 5,9 4,1 – 8,42 

Couve 5,87 4,41 – 7,79 

Abobora 4,74 3,66 – 6,1 

Abobrinha 2,83 1,72 – 4,63 

Chuchu 2,33 1,41 – 3,84 

Pepino 1,94 1,31 – 2,86 

Quiabo 1,87 1,24 – 2,83 

Cebola 1,56 1,03 – 2,35 
Fonte: IBGE, Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008/2009, elaborado pela autora 

 
6.2.3  Consumo de frutas e de hortaliças segundo local, horário e modo de preparo 
 
Quanto ao local, 86,70% dos registros do consumo de frutas e 89,93% no caso das hortaliças 
ocorreram no domicílio (Tabela 6), sugerindo um leve viés a favor do consumo de frutas fora de casa 
(13,30% contra 10,07%). Esse resultado é consistente com o estudo realizado com alunos de uma 
universidade em que o consumo de frutas e de hortaliças foi maior em casa do que na escola 
(SCHROETER; HOUSE, 2015), com exceção dos alunos de menor renda, que não consumiam frutas e 
hortaliças em casa por problemas de acesso (preço relativamente elevado desses alimentos). A 
alimentação em casa é dependente das atitudes dos responsáveis em relação à compra, preparo dos 
alimentos e efetivo consumo, pois, para indivíduos com idade entre 10 e 19 anos, a alimentação no 
domicílio é uma referência. Outros estudos já evidenciaram que a alimentação dentro de casa faz 
com que as escolhas sejam menos calóricas e incluam mais hortaliças e frutas. Segundo Myhre et al. 
(2014), a alimentação fora de casa tende a ter menos consumo de hortaliças, o suco e a água são 
substituídos por refrigerantes e as frutas na sobremesa, por doce. 
No que tange ao horário de consumo das frutas e das hortaliças, 26,44% dos registros do consumo 
das frutas ocorreram no lanche da manhã; 18,25%, no almoço; e 26,23%, no lanche da tarde, ao 
passo que o consumo de hortaliças foi, predominantemente, nos horários do almoço e jantar. O guia 
alimentar brasileiro faz algumas recomendações sobre as refeições, sugerindo a inclusão de frutas no 
café da manhã (BRASIL, 2014), do mesmo modo, o guia nutricional francês sugere os períodos do dia 
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em que é possível inserir as frutas e hortaliças para atender à recomendação da OMS – hortaliças no 
almoço e no jantar como entrada ou junto com o prato principal, e as frutas como sobremesa das 
refeições ou nos lanches entre as refeições  (FRANÇA, 2002).  
Quanto ao modo de preparo, 96,93% das frutas e 75,00% de hortaliças foram consumidas in natura 
ou minimamente processadas. Em geral, as hortaliças, para serem consumidas, dependem de mais 
preparo que as frutas, isso pode explicar o menor consumo em relação àquelas. Algumas hortaliças, 
como já mencionado, só são palatáveis quando, no mínimo, cozidas (DAMODARAN et al., 2010). As 
hortaliças mais consumidas nesse estudo, alface e tomate requerem um mínimo de preparo para 
consumo. E o mesmo vale para as frutas mais consumidas.  
O preparo e cozimento requerem habilidade e tempo. Estudos sugerem que tempo e a inabilidade 
para preparar alimentos a partir dos ingredientes básicos são barreiras para o preparo (WOLFSON et 
al., 2016). Na França, frutas e hortaliças congeladas tiveram um aumento do seu consumo ao longo 
do tempo (INRA, 2007). A esse respeito, estudo realizado, no Brasil, com famílias de adolescentes, 
indicou que um dos motivos relatados pelos pais, em melhores condições econômicas, para o não 
consumo de hortaliças em pelo menos cinco vezes por semana, foi a dificuldade de preparo 
(MARANHÃO et al., 2014). 

 
Tabela 6 – Distribuição percentual da frequência do consumo segundo local, horário e modo de preparo – 

IBGE, Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008/2009 

 Frutas  Hortaliças 

% IC (95%)  % IC (95%) 

Local de consumo      
      Dentro de casa 86,70 84,95 – 88,27  89,93 87,27 – 92,08 
      Fora de casa 13,30 11,73 – 15,05   10,07 7,92 – 12,73 

Horário      

      Café da manhã 7,68 6,44 – 9,15  0,43 0,18 – 1,05 

      Lanche manhã 26,44 24,24 – 28,88  9,92 7,71 – 12,67 

      Almoço 18,25 16,67 – 19,96  54,19 48,10 – 60,16 

      Lanche tarde 26,23 23,93 – 28,67  2,23 1,01 – 4,86 

      Jantar 13,26 11,92 – 14,71  25,99 19,76 – 33,37 

      Ceia 7,88 6,52 – 9,48  7,20 5,52 – 9,33 

      Madrugada 0,25 0,09 – 0,67   0,04 0,01 – 0,30 

Modo de preparo      

      Sem preparação 96,93 95,90 – 97,70  75,00 70,83 – 78,75 

      Com preparação 3,07 2,30 – 4,10  25,00 21,25 – 29,17 

Fonte: IBGE, Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008/2009, elaborado pela autora 

 
6.2.4 Caracterização do consumo de frutas e de hortaliças segundo sexo, cor/raça, escolaridade 
chefe da família, região, zona residencial 
 
Na tabela 7, são apresentados o consumo de frutas e de hortaliças segundo sexo, idade, raça/cor, 
escolaridade do chefe da família, região e zona residencial, onde se observa que as maiores 
diferenças aparecem entre as regiões, com uma variação de 54,83g/dia (SE) a 86,32g/dia (NO), no 
caso das frutas, e de 3,76g/dia (NO) a 17,11g/dia (CO) no caso das hortaliças e entre a zona 
residencial no caso das frutas, 94,92g/dia na zona rural e 56,96g/dia na zona urbana. Para as demais 
variáveis, as diferenças parecem menos expressivas, aspecto que será retomado adiante, a partir da 
estimação dos fatores associados ao consumo destes dois grupos de alimentos. 
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Tabela 7 – Média do consumo (g/dia) de frutas e de hortaliças segundo sexo, raça/cor, escolaridade chefe da 
família, região, zona residencial – IBGE, Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008/2009 

Variável 
Consumo de frutas 

 (g/dia) 
 

Consumo de hortaliças 
(g/dia) 

Média IC 95%  Média IC 95% 

Sexo       
      Homem 63,95 56,51 – 71,38  11,19 9,42 – 12,95 
      Mulher 66,28 59,87 – 72,69  10,90 9,53 – 12,27 
Raça/cor       
      Branca 63,10 55,74 – 70,46  12,37 10,75 – 13,99 
      Não branca 66,67 59,78 – 73,57  10,04 8,48 – 11,60 
Escolaridade chefe da família       
      Sem curso superior 65,09 59,47 – 70,71  10,72 9,49 – 11,95 
      Com curso superior 65,76 53,19 – 78,33  14,64 10,78 – 18,50 
Região       
      Norte 86,32 67,68 – 104,96  3,76 2,55 – 4,97 
      Nordeste 69,96 60,14 – 79,78  4,58 3,58 – 5,59 
      Centro-Oeste 74,11 57,10 – 91,11  17,61 13,72 – 21,50 
      Sudeste 54,83 46,25 – 63,41  15,85 13,13 – 18,57 
      Sul 65,51 54,53 – 76,48  15,36 12,88 – 17,83 
Zona residencial      
      Rural 94,92 79,41 – 110,44  11,13 9,05 – 13,20 
      Urbana 57,96 52,63 – 63,28  11,02 9,64 – 12,39 

Fonte: IBGE, Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008/2009, elaborado pela autora 

 
6.3  FATORES ASSOCIADOS AO CONSUMO DE FRUTAS E DE HORTALIÇAS 
 
6.3.1 Modelos de Regressão univariada 
 
No anexo E, encontram-se os resultados das análises univariadas. Observa-se que há diferenças 
estatisticamente significativas entre os potenciais fatores associados ao consumo de frutas e de 
hortaliças, em nível de 95%.  
O sexo, o IMC e a zona residencial foram associados ao consumo de frutas, porém não foram 
associados ao consumo de hortaliças. Raça/cor, escolaridade do chefe da família, região, preço de 
frutas e preço de hortaliças não foram associados ao consumo de frutas, porém foram associados ao 
consumo de hortaliças. Idade não foi associada nem ao consumo de frutas nem ao consumo de 
hortaliças. A renda foi a única variável associada positivamente tanto ao consumo de frutas como ao 
consumo de hortaliças. 
Foram poucos os estudos encontrados que analisaram o consumo de frutas separadamente do 
consumo de hortaliças e entre adolescentes, o que dificulta discutir estes resultados com outros 
estudos. 
 
6.3.2 Modelos de Regressão Múltipla 
 
Para o modelo final de frutas, foram incluídas as variáveis zona residencial, IMC, sexo, renda per 
capita, escolaridade do chefe da família e região, todas com p<0,20 na análise univariada. 
Escolaridade do chefe da família e região não foram estatisticamente significantes (p<0,05) no 
modelo completo.  
No modelo final de hortaliças, foram incluídas as variáveis raça/cor, região, renda per capita, preços 
implícitos de frutas e de hortaliças, todas com p<0,20 na análise univariada. A variável raça/cor 
perdeu significância após a inclusão da variável renda per capita e o preço de frutas não permaneceu 
significativa (p<0,05) quando adicionada ao modelo ajustado.  
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A tabela 8 contém as variáveis estatisticamente significantes (p<0,05) nos modelos finais ajustados 
do consumo de frutas e de hortaliças. Na tabela 9, estão os efeitos marginais de cada variável 
significativa. 
Esta pesquisa indicou que sexo foi fator significativo no consumo de frutas e, em média, adolescentes 
do sexo feminino consomem 8,01g/dia a mais do que adolescentes do sexo masculino controlados 
por zona residencial, renda per capita e IMC. Entretanto não houve diferença significativa entre os 
sexos no que tange o consumo de hortaliças. Há controvérsias quanto à associação do sexo ao 
consumo de frutas e de hortaliças. De acordo com a literatura, há evidências de que o consumo de 
frutas e hortaliças entre adolescentes do sexo feminino é maior do que entre os do sexo masculino 
(ARANCETA et al., 2003; RIEDIGER et al., 2007; BOUKOUVALAS et al., 2009). No presente estudo, essa 
relação foi confirmada no tocante às frutas, mas o sexo não apareceu como fator relevante no 
consumo de hortaliças pelos adolescentes brasileiros, diferenciando-se do encontrado nas pesquisas 
de INRA (2007), Monticelli et al. (2013) e Schroeter e House (2015), que analisaram o consumo de 
frutas e de hortaliças separadamente, em que sexo não foi fator associado. 
Neste trabalho, a idade não foi fator associado nem ao consumo de frutas nem ao de hortaliças. No 
estudo de Aranceta et al. (2003), em que o consumo de frutas e hortaliças foi analisado 
separadamente, também, não houve diferença significativa em relação à idade. O mesmo resultado 
foi observado nos estudos de Bigio et al. (2011), Muniz et al. (2013) e Schroeter e House (2015). Na 
França, também, não foi observada associação do consumo de frutas e de hortaliças com a idade 
(INRA, 2007). Mas existem estudos que sugerem uma relação direta entre idade e o consumo de 
frutas e hortaliças (RIEDIGER et al., 2007; BIGIO et al., 2011). Na pesquisa de Monticelli et al. (2013) 
não houve associação para o consumo de frutas na faixa de idade de 14 – 19 anos, mas verificou-se 
um menor consumo de hortaliças na faixa de idade de 10 – 11 anos. Alguns estudos sugerem dividir a 
idade em dois intervalos 10 – 14 e de 15 – 19 anos, pois, na faixa de idade entre 10 – 14 anos a 
escolha dos alimentos ainda fica muito sujeita à oferta feita pelo responsável e, já no intervalo maior 
de idade, os adolescentes estão menos suscetíveis ao controle dos pais em relação à alimentação. 
O estudo da raça sobre as escolhas alimentares vem sendo realizado ora considerando a cor do 
sujeito, ora a etnia. Nesta pesquisa, raça foi avaliada em função da cor autodeclarada. No Brasil, essa 
variável pode se confundir com o fator renda porque pessoas não brancas tendem a ter uma renda 
menor. Na análise univariada dos fatores, a variável não foi significativa para o consumo de frutas e 
foi significativa para o consumo de hortaliças. Porém perdeu significância quando foi adicionada a 
variável renda ao modelo de regressão múltipla. No estudo realizado com adolescentes no Canadá, a 
variável raça foi categorizada pela etnia e não foi um fator significativo para o consumo de frutas e 
hortaliças (RIEDIGER et al., 2007). As implicações sobre as escolhas alimentares desta variável são 
bastante complexas, pois envolvem todo o contexto sociocultural e econômico do país de estudo, 
aspectos que não foram identificados nos estudos brasileiros revisados. 
No que tange ao estado nutricional, a literatura sugere que quanto maior o IMC, menor o consumo 
de frutas e hortaliças como categoria única (BOUKOUVALAS et al., 2009; BIGIO et al., 2011). 
Schroeter e House (2015) não encontraram associação do IMC com o consumo de frutas nem com o 
de hortaliças. Neste estudo, o IMC foi fator associado ao consumo de frutas com o mesmo sinal 
relatado pelos estudos de Boukouvalas et al. (2009) e Bigio et al. (2011), porém não foi associado ao 
consumo de hortaliças, à semelhança do constatado por Schroeter e House (2015). O feito marginal 
encontrado para o IMC foi de -1,50g/dia controlado pelo sexo, zona residencial urbana e renda per 
capita. Muniz et al. (2013) estudaram o consumo de frutas e de hortaliças em relação ao excesso de 
peso, não houve associação com nenhuma das variáveis.  
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Tabela 8 - Regressão múltipla do consumo de frutas e de hortaliças - Modelo final - Dados IBGE, Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008/2009 

 Consumo de Frutas (g/dia)  Consumo de Hortaliças (g/dia) 

Variável β IC 95% p  β IC 95% p 

Sexo        

      Masculino Referência    Referência   

      Feminino 26,87 5,96 – 47,78 0,012  - - - 

Idade -   - -  - - - 

Raça        

      Branca Referência    Referência   

      Não branca - - -  6,73 -3,62 – 14,13 0,246 

IMC -5,02  -7,90 – -2,15 0,001  - - - 

Escolaridade chefe família   -    - 

      Sem curso superior Referência    Referência   

      Com curso superior - - -  - - - 

Região   -     

      Norte Referência    Referência   

      Nordeste - - -  9,42 -4,59 – 23,42 0,187 

      Centro-Oeste - - -  73,19 55,80 – 90,58 0,000 

      Sudeste - - -  66,34 50,14 – 82,55 0,000 

      Sul - - -  67,20 51,05 – 83,35 0,000 

Zona residencial       - 

      Rural  Referência    Referência   

      Urbana -77,82 -111,93 – -43,71 0,000  - - - 

Renda per capita (ln) 24,46 10,90 – 38,01 0,000  10,20 5,01 – 15,39 0,000 

Preço frutas (ln) - - -  - - - 

Preço hortaliças (ln) - - -  -13,74 -23,78 – -3,70 0,016 

Constante -81,01 -169,65 – -7,63 0,073  -158,61 -200,72 – -116,50 0,000 

Sigma 274,81 245,70 – 303,98  0,000  81,56 71,07 – 92,05 0,000 

p modelo   0,0000    0,0000 

Fonte: IBGE, Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008/2009, elaborado pela autora 
  



39 

 

  

Tabela 9 - Efeitos marginais da regressão múltipla de frutas e de hortaliças - Dados IBGE, Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008/2009 

Variável 
Frutas  Hortaliças 

dy/dx IC 95% P  dy/dx IC 95% P 

Sexo        

      Masculino Referência    Referência -  

      Feminino 8,01 1,84 – 14,17 0,011  - -  

Idade - - -  - -  

Raça        

      Branca Referência    Referência   

      Não branca - - -  1,49 -0,61 – 3,60 0,166 

IMC -1,50 -2,35 – -0,64 0,001  - - - 

Escolaridade chefe família   -     

      Sem curso superior Referência    Referência   

      Com curso superior - - -  - - - 

Região        

      Norte Referência    Referência   

      Nordeste - - -  1,60 -0,76 – 3,97 0,184 

      Centro-Oeste - - -  15,86 12,04 – 19,68 0,000 

      Sudeste - - -  13,99 10,74 – 17,24 0,000 

      Sul - - -  14.22 10,96 – 17,48 0,000 

Zona residencial        

      Rural  Referência    Referência   

      Urbana -24,50 -35,68 – -13,31 0,000  - - - 

Renda per capita (ln) 7,30 3,28 – 11,31 0,000  2,27 1,13 – 3,40 0,000 

Preço implícito frutas (ln) - - -  - -  

Preço implícito hortaliças (ln) - - -  -3,06 -5,27 – -0,84 0,007 

Fonte: IBGE, Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008/2009, elaborado pela autora 
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A literatura sugere que quanto maior a escolaridade da mãe ou do chefe da família (LIEN et al., 2002; 
ARANCETA et al., 2003; INRA, 2007; BIGIO et al., 2011), maior o consumo de frutas e hortaliças, 
exceto em alguns países do Mediterrâneo, onde o consumo de frutas e de hortaliças faz parte da 
dieta regularmente. Nesse estudo, a escolaridade do chefe da família não foi estatisticamente 
significativa para o consumo de frutas na análise univariada e perdeu a significância no modelo de 
regressão múltipla relativo às hortaliças. A identificação da razão desse resultado merece maior 
investigação porque o “chefe da família” nessa pesquisa foi considerado o responsável pela família 
ou pelo domicílio, conforme a metodologia da POF/IBGE, e que não necessariamente é a pessoa 
responsável pela escolha dos alimentos e pela alimentação do adolescente. 
No que tange às regiões, verificou-se influência diferenciada sobre o consumo de frutas e de 
hortaliças. Quanto às regiões Norte e Nordeste, os coeficientes são inversos. Há uma associação 
negativa para hortaliças e positiva para frutas. Adolescentes da região Centro-Oeste consomem, em 
média 15,85g/dia de hortaliças a mais que a região Norte, os da região Sudeste 13,99g/dia e os da 
região Sul 14,22g/dia ajustados por raça, renda per capita e preços implícitos de hortaliças. Pode-se 
especular que esse fator seja diferente devido à acessibilidade e disponibilidade de cada um desses 
grupos de alimentos em função da produção local. Pode ser que haja menos disponibilidade de 
hortaliças nas regiões Norte e Nordeste em comparação com outras regiões, já que os polos 
produtores tradicionais estão nas regiões Sudeste e Sul e os polos em desenvolvimento nas regiões 
Centro-Oeste e Nordeste (ZAGATI; BRAGA, 2013). Era de se esperar que houvesse diferenças visto 
que o Brasil é um país de tamanho continental, com vocações agrícolas diferenciadas entre as 
regiões, o que influência o acesso a diferentes tipos de alimentos, bem como a diversidade dos 
hábitos alimentares. Outros estudos se fazem necessários para avaliar a característica da região 
Norte, que tem alto consumo de frutas e baixo consumo de hortaliças quando comparada às outras 
regiões. Alguns estudos internacionais, também, inseriram a variável região em seus modelos. Na 
Inglaterra, não houve diferença significativa entre as regiões daquele país (BOUKOUVALAS et al., 
2009). Na Espanha e na Tailândia, foram constatadas diferenças significativas entre as suas regiões 
(ARANCETA et al., 2003; SATHEANNOPPAKAO et al., 2009).  Mas nenhum desses países possuem as 
dimensões do Brasil e a diversidade de sua hortifruticultura, de modo que essa variável é um fator 
geográfico e climático muito específico de cada país, desse modo, perdendo relevância tal 
comparação. Entretanto os resultados podem direcionar a necessidade de intervenções e políticas 
públicas regionais para promover o consumo desses alimentos no Brasil. 
A zona residencial é, também, um fator muito característico de cada país. Na Espanha, os 
adolescentes que vivem na zona rural consomem mais frutas e hortaliças quando comparado com os 
que vivem na zona urbana (ARANCETA et al., 2003). O estudo de Boukouvalas et al. (2009) sugeriu 
que viver na zona rural implica maior consumo de frutas e hortaliças. Já na Tailândia, viver na zona 
rural implica menor consumo de frutas e de hortaliças (SATHEANNOPPAKAO et al., 2009). Numa 
região dos Estados Unidos, no estudo de  Powell et al. (2009), a zona residencial não foi fator 
estatisticamente significativo para o consumo de frutas e de hortaliças. Neste estudo, viver na zona 
rural implica maior consumo de frutas, porém não está associado ao consumo de hortaliças. 
Adolescentes que vivem na zona urbana consomem -24,5g/dia de frutas em relação aos que vivem 
na zona rural controlado por sexo, IMC e renda per capita. Pode-se especular que o cultivo de frutas, 
por ser mais perene e mais fácil porque requer menos cuidados, favoreça o consumo, ao passo que o 
cultivo das hortaliças, que não é perene, mais sensível às intempéries e requer mais cuidados, 
desfavoreça o consumo na zona rural. Outro aspecto importante a esse respeito, é o fato de que a 
zona rural brasileira está associada às monoculturas de commodities como soja, milho, laranja, cana 
de açúcar e criação de gado, cabendo às áreas próximas aos grandes centros urbanos e às 
metrópoles o cultivo de hortaliças. As potenciais causas dessas diferenças requerem mais 
investigação. 
A renda influencia o acesso e a disponibilidade de recursos financeiros para a aquisição de alimentos 
de maior custo, como frutas e hortaliças. A renda per capita foi o único fator associado da mesma 
maneira ao consumo de frutas e ao de hortaliças, em que maior a renda per capita da família do 
adolescente implica maior consumo de ambos. Os resultados desse estudo corroboram os de outros 
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trabalhos nacionais e internacionais (CLARO et al., 2007; INRA, 2007; RIEDIGER et al., 2007; POWELL 
et al., 2009; LEVY et al., 2010; BIGIO et al., 2011; SCHROETER; HOUSE, 2015). Para Bigio et al. (2011) 
assim como o estudo feito na França (INRA, 2007), a associação com a renda é significativa nos 
quartis de renda mais baixa do que nos de renda mais alta. Apesar da renda ter um efeito positivo no 
consumo de frutas e de hortaliças, o efeito marginal foi pequeno, sendo que um aumento de 1% na 
renda per capta implica um aumento de consumo de 0,073g/dia em frutas e 0,023g/dia em 
hortaliças. 
A variável preço, que decorre da interação entre oferta e procura, foi inserida em algumas pesquisas. 
Alguns estudos já demonstraram a relação inversa entre preços de frutas e de hortaliças sobre o 
respectivo consumo desses grupos de alimentos. Segundo Millichamp e Gallegos (2013), o preço é 
um fator importante, pois está relacionado com disponibilidade, variedade e qualidade. Para Claro et 
al. (2007), a redução do preço relativo de frutas e hortaliças pode aumentar o consumo desses 
alimentos na dieta. Nesta pesquisa, os preços não foram associados com o consumo de frutas na 
análise univariada nem foram elegíveis para entrar no modelo final. Já em relação às hortaliças, os 
respectivos preços foram associados ao seu consumo na análise univariada, permanecendo como 
fator estatisticamente relevante na análise múltipla, com sinal negativo, isto é, quando há aumento 
de preço das hortaliças há uma redução no seu consumo. O efeito marginal indica que um aumento 
de 1% no preço, teoricamente, implicaria uma redução de 0,14g/dia de hortaliças. No estudo de 
Powell et al. (2009), realizado com adultos americanos, o consumo foi estatisticamente associado 
com o preço de frutas e hortaliças, o aumento em US$1,00 foi associado com a redução de 32% no 
consumo de frutas e hortaliças. Não se observou também efeito cruzado do preço das frutas sobre o 
consumo das hortaliças. Conforme o relatório francês, nos Estados Unidos, as frutas e hortaliças são 
produtos complementares, isto é, um aumento no preço de um deles reflete na diminuição do 
consumo dos dois produtos. Na França, esses alimentos são substitutos, isto é, um aumento de preço 
de frutas reflete no aumento do consumo de hortaliças e vice-versa (INRA, 2007).  
 
6.4  DIFERENÇAS ENTRE OS FATORES ASSOCIADOS 
 
No modelo final do consumo de frutas, foram associados ao seu consumo o estado nutricional, a 
zona residencial e a renda per capita, enquanto que, no modelo final do consumo de hortaliças, 
foram associados à região, à renda per capita e ao preço das hortaliças.  
A renda per capita foi o único fator associado significativo comum aos dois grupos de alimentos. 
Entretanto há diferença entre os estimadores e os efeitos marginais. A grosso modo, verificou-se, 
portanto, que o aumento da renda per capita apontou mais efeito sobre o consumo de frutas do que 
sobre o consumo de hortaliças.  
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7 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O objetivo deste estudo foi examinar se existem diferenças entre os fatores associados ao consumo 
de frutas e ao consumo de hortaliças. Os resultados confirmaram a tese inicial de que os fatores 
associados são diferentes. O consumo de frutas foi associado ao sexo feminino, ao estado nutricional 
de maneira inversa, e à zona de residência, constatando-se maior consumo nas áreas rurais. Já o 
consumo de hortaliças associou-se de modo inverso ao preço implícito desse grupo de vegetais e à 
região, sendo menor o consumo na região Norte. Além disso, encontrou-se que a renda per capita é 
uma variável associada positivamente ao consumo tanto de frutas como de hortaliças, embora, com 
maior força sobre o primeiro. Assim, pode-se inferir que o Brasil, por ser um país de dimensões 
continentais, pode requerer políticas e iniciativas nacionais e regionais no tocante à questão em 
foco.   
De acordo com os dados analisados, o consumo de frutas e hortaliças entre os adolescentes se 
mostrou abaixo do recomendado e reiterou os resultados de estudos internacionais. Tais resultados 
reforçam a recomendação da OMS de que devem ser criadas iniciativas para promover o aumento do 
consumo entre os adolescentes a fim de prevenir a prevalência de doenças não transmissíveis na 
vida adulta.  
As frutas e as hortaliças foram mais consumidas dentro do domicílio e predominantemente in natura 
ou minimamente processadas. O consumo está concentrado em poucas variedades. A região Norte 
tem o maior consumo de frutas e o menor consumo de hortaliças quando comparada com outras 
regiões.  
Os dados sobre o consumo de frutas e de hortaliças da Pesquisa de Orçamentos Familiares têm suas 
limitações em termos da metodologia de mensuração utilizada pelo IBGE. São dados autodeclarados 
e pode haver um erro maior para mais ou para menos. Outro ponto importante é que não foram 
considerados os produtos preparados e, mormente, no que se refere ao consumo de frutas, que 
pode estar subestimado devido à não inclusão, principalmente, dos sucos. Outra limitação a ser 
mencionada é que a POF não se trata de pesquisa para ser estratificada por faixa de idade, pois sua 
amostragem não foi desenhada para tal finalidade. E isso pode enviesar a estimativa no tocante aos 
adolescentes.   
Os achados desta pesquisa podem ajudar no direcionamento da formulação de políticas públicas em 
âmbitos nacional e regional. Sugere-se, para trabalhos futuros, considerando que estamos tratando 
de indivíduos com idade entre 10 a 19 anos e que o consumo de frutas e hortaliças está concentrado 
dentro do domicílio, investigar outros determinantes do seu consumo ligados à família como, por 
exemplo, tempo para preparo do alimento, acesso a frutas e hortaliças pela família e conhecimento 
em nutrição e em variedades desses alimentos para entender os impeditivos do consumo. Além de 
investigações no meio domiciliar, sugere-se pesquisas relacionadas à produção e distribuição de 
frutas e hortaliças no território brasileiro. 
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ANEXO A – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO B – TIPOS DE FRUTAS E DE HORTALIÇAS CONSUMIDAS POR REGIÃO 
 

Brasil  Norte  Nordeste 

Fruta % IC (95%)  
% 

Acumulada 
 Fruta % IC (95%) 

% 
Acumulada 

 Fruta % IC (95%) 
% 

Acumulada 

Banana 35,08 32,37 – 37,88 35,08  Banana 33,48 27,60 – 39,92 33,48  Banana 32,59 28,82 – 36,61 32,59 

Maçã 16,84 14,94 – 18,91 51,92  Laranja 12,23 8,96 – 16,48 45,71  Manga 15,17 11,04 – 20,47 47,76 

Laranja 13,56 11,56 – 15,85 65,48  Maçã 11,42 7,45 – 17,11 57,13  Maçã 11,97 9,83 – 14,51 59,73 

Manga 8,25 6,37 – 10,63 73,73  Manga 11,04 6,24 – 18,78 68,17  Laranja 11,84 9,98 – 13,99 71,57 

Melancia 4,19 3,13 – 5,58 77,92  Melancia 8,39 3,79 – 17,56 76,56  Melancia 5,73 4,20 – 7,77 77,30 

Mamão 2,81 2,08 – 3,79 80,73  Mamão 3,21 1,79 – 5,67 79,77  Mamão 2,70 1,91 – 3,81 80,00 

Uva 1,67 1,18 – 2,36 82,40  Goiaba 2,23 1,40 – 3,55 82,00  Goiaba 2,16 1,40 – 3,30 82,16 

Mexerica 1,66 0,91 – 3,02 84,06  Abacaxi 2,03 0,91 – 4,48 84,03  Jaca 1,81 1,00 – 3,25 83,97 

Abacaxi 1,56 1,01 – 2,40 85,62  Mexerica 1,42 0,34 – 5,76 85,45  Caju 1,80 1,05 – 3,05 85,77 

Goiaba 1,52 1,06 – 2,17 87,14  Limão 1,29 0,67 – 2,50 86,74  Tangerina 1,58 0,97 – 2,56 87,35 

 

Centro-Oeste  Sudeste  Nordeste 

Fruta % IC (95%) 
% 

Acumulada 
 Fruta % IC (95%) 

% 
Acumulada 

 Fruta % IC (95%) 
% 

Acumulada 

Banana 29,59 23,39 – 36,65 29,59  Banana 39,53 33,82 – 45,54 39,53  Banana 32,81 26,94 – 39,28 32,81 

Maçã 17,65 12,98 – 23,55 47,24  Maçã 20,72 16,64 – 25,49 60,25  Maçã 21,22 17,75 – 25,17 54,03 

Laranja 16,27 12,38 – 21,08 63,51  Laranja 13,52 10,32 – 17,53 73,77  Laranja 17,07 10,30 – 26,95 71,10 

Manga 8,36 3,53 – 18,52 71,87  Manga 4,24 2,11 – 8,33 78,01  Mamão 3,59 2,14 – 5,96 74,69 

Melancia 4,96 2,69 – 8,99 76,83  Mexerica 3,46 1,60 – 7,33 81,47  Bergamota 3,48 2,09 – 5,73 78,17 

Mexerica 2,61 1,27 – 5,27 79,44  Mamão 2,49 1,13 – 5,39 83,96  Melancia 2,46 1,46 – 4,12 80,63 

Goiaba 2,61 0,91 – 7,29 82,05  Melancia 2,23 0,92 – 5,28 86,19  Uva 2,39 1,11 – 5,06 83,02 

Caqui 2,04 0,83 - 4,94 84,09  Abacaxi 2,05 0,89 – 4,68 88,24  Manga 1,98 0,94 – 4,09 85,00 

Mamão 1,59 0,80 - 3,13 85,68  Pera 1,91 1,07 – 3,41 90,15  Pêssego 1,74 0,80 – 3,75 86,74 

Tangerina 1,53 0,49 - 4,62 87,21  Uva 1,71 0,90 – 3,26 91,86  Pera 1,69 0,83 – 3,41 88,43 
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Brasil  Norte  Nordeste 

Hortaliça % IC (95%) 
% 

Acumulada 
 Hortaliça % IC (95%) 

% 
Acumulada 

 Hortaliça % IC (95%) 
% 

Acumulada 

Tomate 36,55 30,69 – 42,84 36,55  Tomate 33,42 26,23 – 41,46 33,42  Tomate 46,15 39,67 – 52,75 46,15 

Alface 28,45 24,88 – 32,33 65  Alface 27,83 21,79 – 34,81 61,25  Alface 20,91 15,89 – 27,00 67,06 

Couve 5,9 4,10 – 8,42 70,9  Abobora 9,99 4,81 – 19,6 71,24  Abobora 14,23 8,92 – 21,94 81,29 

Repolho 5,87 4,41 – 7,79 76,77  Couve 4 1,4 – 10,88 75,24  Cebola 4,7 2,72 - 8,02 85,99 

Abobora 4,74 3,66 – 6,1 81,51  Repolho 3,82 1,55 – 9,12 79,06  Pepino 2,82 1,49 - 5,28 88,81 

Abobrinha 2,83 1,72 – 4,63 84,34  Jiló 3,04 0,74 – 11,66 82,1  Maxixe 1,65 0,62 - 4,29 90,46 

Chuchu 2,33 1,41 – 3,84 86,67  Cebola 2,54 0,68 – 8,96 84,64  Quiabo 1,62 0,6 – 4,34 92,08 

Pepino 1,94 1,31 – 2,86 88,61  Pepino 2,5 1,10 – 5,58 87,14  Jerimum 1,42 0,58 – 3,44 93,5 

Quiabo 1,87 1,24 – 2,83 90,48  Rúcula 2,17 0,32 – 13,42 89,31  Repolho 1,28 0,46 – 3,51 94,78 

Cebola 1,56 1,03 – 2,35 92,04  Quiabo 2,11 0,76 – 5,72 91,42  Chuchu 1,27 0,4 – 4,01 96,05 

 

Centro-Oeste  Sudeste  Nordeste 

Hortaliça % IC (95%) 
% 

Acumulada 
 Hortaliça % IC (95%) 

% 
Acumulada 

 Hortaliça % IC (95%) 
% 

Acumulada 

Tomate 37,28 30,71 – 44,36 37,28  Tomate 36,23 26,51 – 47,22 36,23  Alface 35,91 31,51 – 40,57 35,91 

Alface 33,06 24,67 – 42,7 70,34  Alface 26,78 21,18 – 33,23 63,01  Tomate 32,34 27,97 – 37,04 68,25 

Repolho 4,74 2,75 – 8,07 75,08  Couve 8,48 5,44 – 13,00 71,49  Repolho 11,54 8,69 – 15,17 79,79 

Abobora 4,37 2,51 – 7,48 79,45  Repolho 4,83 2,83 – 8,12 76,32  Couve 3,07 1,95 – 4,81 82,86 

Couve 4,06 1,75 – 9,15 83,51  Abobrinha 4,04 2,20 – 7,31 80,36  Pepino 2,77 1,67 – 4,57 85,63 

Abobrinha 3,08 1,37 – 6,78 86,59  Abobora 3,62 2,42 – 5,38 83,98  Abobrinha 1,62 0,83 – 3,14 87,25 

Cebola 2,98 1,43 – 6,1 89,57  Chuchu 3,15 1,66 - 5,90 87,13  Abobora 1,6 0,83 – 3,05 88,85 

Quiabo 1,96 0,7 – 5,33 91,53  Quiabo 2,45 1,43 – 4,17 89,58  Chuchu 1,42 0,67 – 2,99 90,27 

Pepino 1,34 0,46 – 3,85 92,87  Rúcula 1,49 0,49 – 4,45 91,07  Brócolis 1,33 0,62 – 2,79 91,6 

Chuchu 1,3 0,5 – 3,35 94,17  Pepino 1,43 0,66 – 3,07 92,5  Cebola 1,28 0,44 – 3,69 92,88 
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ANEXO C – QUESTIONÁRIO CONSUMO ALIMENTAR 
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ANEXO D – QUESTIONÁRIO DESPESAS  

POF 3 - Caderneta de Aquisição Coletiva
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ANEXO F – QUESTIONÁRIO PESSOAL  
POF01 
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ANEXO G – TABELA ANÁLISE UNIVARIADA  
 

Fatores associados ao consumo de frutas e consumo de hortaliças (g/dia) segundo, sexo, idade, escolaridade, IMC, raça, escolaridade do chefe da família, zona 
residencial, região renda per capita, preço, gastos – IBGE, Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008/2009. 

Variável 
Frutas (g/dia)  Hortaliças (g/dia) 

β IC 95% p  β IC 95% p 

Sexo   0,0208*    0,6112 

      Masculino Referência    Referência   

      Feminino 25,07 3,82 – 46,32 0,021  2,00 -7,57 – 9,73 0,611 

Idade -1,36 -4,91 – 2,19 0,4531  0,63 -0,75 – 2,01 0,3687 

Raça   0,4536    0,0001* 

      Branca Referência    Referência   

      Não branca 8,97 -14,49 – 32,43 0,453  -17,25 -25,86 – -8 ,64 0,369 

IMC -4,50 -7,28 – -1,72  0,0015*  0,89 -0,36 – 2,15 0,1612 

Escolaridade chefe família   0,1790     

      Sem curso superior Referência    Referência  0,0034* 

      Com curso superior 25,69 -11,78 – 63,16 0,179  22,38 7,37 – 37,19 0,003 

Região   0,1460    0,0000* 

      Norte Referência    Referência   

      Nordeste -27,90 -68,17 – 12,37 0,174  9,00 -4,85 – 22,85  0,203 

      Centro-Oeste -20,55 -71,71 – 30,60 0,431  75,40 58,32 – 92,48 0,000 

      Sudeste -56,23 -100,36 – -12,11 0,013  71,42 55,46 – 87,39 0,000 

      Sul -26,52 -68.33 – 15,28 0,214  72,68 57,32 – 88,04 0,000 

Zona residencial   0,0001*    0,6495 

      Rural  Referência    Referência   

      Urbana -63,97 -96,70 - -31,24 0,000  2,41 -7,98 – 12,79 0,650 

Renda per capita (ln) 11,42 -1,39 – 24,24 0,0807  19,22 13,95 – 24,49 0,0000* 

Preço implícito frutas (ln) -24,10 52,88 – 4,68 0,1007  10,78 0,65 – 20,91  0,0370* 

Preço implícito hortaliças (ln) -1,78 -25,70 – 22,14 0,8839  -15,98 -26,42 – -5,54 0,0027* 

Fonte: IBGE, Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008/2009, elaborado pela autora 
Negrito p<0,20, *p<0,05
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Abstract 

Objectives: To investigate the differences between the factors associated to fruit consumption 

and vegetable consumption among Brazilian adolescents.   

Design: Using a Tobit model, we analyzed fruit consumption and vegetable consumption 

adjusted for sex, age, race/color, BMI, household educational level, residential area, region, per 

capita income, implicit fruits price and implicit vegetables price to identify the differences 

between the associated factors. For the construction of the models, we adopted the stepwise 

forward method p <0.20 and significance level of 5% for the joint significance and the 

independent variables. The STATA version 14 program was used. The fruit consumption and 

vegetables present in prepared foods was not included.  

Settings: The 2008-2009 Household Budget Survey. 

Subjects: Data were from 7613 adolescents 10 years-old to 19 years-old. 

Results: The fruit and vegetable consumption of 7,613 adolescents were analyzed, 47.61% of 

the adolescents did not consume any fruits or vegetables and 3.20% consumed the amount of 

fruits and vegetables within the recommended. The factors associated with fruit consumption 

were BMI, residential area and per capita income; The factors associated with vegetable 

consumption were region, per capita income, implicit vegetables price. Per capita income was 

the only common factor associated with fruit consumption and vegetable consumption, but with 

different marginal effects.  

Conclusion: Most Brazilian adolescents do not consume the recommended amount of fruits 

and vegetables. The factors associated with fruit consumption are different from the factors 

associated with the vegetables consumption.  

Keywords: fruit and vegetable intake, nutrition, Tobit regression 
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Fruits and vegetables were the first foods of the human being and are rich in fiber, 

vitamins, minerals, as well as generally contain low energy density. Epidemiological studies 

have shown that the habit of eating at least five servings a day of fruits and vegetables reduces 

the risk of non-communicable diseases such as cardiovascular disease, type 2 diabetes and 

certain cancers (1). According to WHO report that more than 2.7 million deaths were caused 

by the low consumption of these foods (2). 

Despite the proven benefits, the intake of this group of food is decreasing along the 

years (3) and it is, worldwide, below the recommended level (4), mainly among adolescents (5; 6; 

7). The World Health Organization (WHO), as well as the Brazilian National Nutrition Guide 

(8) and the nutritional guides of France and Canada incorporated the recommendation of 

consumption of at least 400g / day or five portions of 80g / day among fruit and vegetables (9; 

10), in their texts. The WHO – World Health Organization is strongly recommending the 

increase the intake of fruit and vegetable by the adolescents to prevent non-communicable 

diseases in adult life (4). 

Many factors influence the adolescents eating behavior. International studies point out 

that the fruit consumption and vegetables among adolescents is associated with several factors 

such as age, sex, family income, family and mother education, race, ethnicity, residential area, 

region and prices, as well as the influence of family and friends, family model, food 

availability, preference structure, convenience, personal and cultural beliefs, media influence 

and body image (5; 11). The socioeconomic and demographic factors such as age, sex, total 

household income, level of household education, ethnicity, area of residence can also impact 

the pattern of fruit and vegetable intake (11). 

Despite differences in flavor and nutritional content between fruits and vegetables, 

these foods are generally treated as a single group in the researches. A few studies have found 

differences in the set of factors and their relative strengths on the pattern of fruit consumption 

and vegetables separately (12; 13; 14; 15), and no similar studies were found in relation to 

Brazilian adolescents at national level.  

The objective of the present study was to investigate if there are differences between 

the factors associated to fruit consumption and vegetable consumption among Brazilian 

adolescents.  
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Methods 

 

Data 

The study examines data from 2008-2009 Consumer Expenditure Survey (POF).  It is a 

national survey to assess the family’s expenditures across Brazil and it is carried out 

periodically by Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE with the purpose of 

analyzing the expenses and determining the weighting structure of the broad consumer price 

index (IPCA), the official index of Brazilian inflation. It also investigated self-perceived life 

quality and the nutritional profile of the Brazilian population (16).  

It is the cross-sectional survey at national level that it uses stratified cluster sampling 

multistage. It is probabilistic sampling process. A master sample was defined based on a 

stratification schema that considered the administrative division of the country (states), 

residential area (urban or rural) and income of household. Brazil was divided in 12,800 

sectors. For this survey, a sample of 4,696 sectors were selected using a systematic random 

sampling. From the selected sectors, a sample of 55,970 households was taken, where 13,359 

households correspondent of 34,003 people which 7613 were adolescents aged 10 to 19 years 

old. The survey was conducted  from May 19th 2008 until May 18th 2008 (17).  

The economic sociodemographic data were collected by trained researches. The individual 

food consumption data were shelf-reported. The participants received the food diaries where 

to record all food and beverages consumed over two non-consecutives days with instructions 

given by trained interviewers at the initial visit. On the diaries, they should record description 

of the product, preparation, portion, day of the week, time and local of consumption. Details 

of the data collection methodology are available elsewhere (17). 

 

Outcome variables 

The independent variables were fruit consumption (FC) and vegetables consumption 

(VC). Continuous quantitative variables expressed in g/day and were obtained by the average 

of the quantities recorded by the adolescents in the two days, according to equations 1 and 2. 

 

𝐹𝐶(
𝑔

𝑑𝑖𝑎
) =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐹𝐶 𝑑𝑎𝑦 1 (𝑔)+𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐹𝐶 𝑑𝑖𝑎 2 (𝑔)

2
 (1) 

 

𝑉𝐶(
𝑔

𝑑𝑖𝑎
) =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑉𝐶 𝑑𝑖𝑎 1 (𝑔)+𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑉𝐶 𝑑𝑖𝑎 2 (𝑔)

2
 (2) 
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Explanatory variables 

It was included in analysis sex, as a dummy variable, the masculine being used as reference; 

age, included as continuous variable measured in "years"; race/color, included as a dummy 

variable categorized as "white" (reference) and "non-white/other"; nutritional state, 

represented by the Body Mass Index (BMI) and tested as a continuous variable. Household 

education was included as dummy variable, categorized as "No upper course" and "With 

upper course" (reference). Region was also included as dummy variable categorized into five 

geographic regions of Brazil: North (reference), Northeast, Midwest, Southeast and South. 

Residential zone included as dummy variable categorized as "Rural" (reference) and "Urban". 

Per capita income was included and transformed into a Napierian logarithm (ln) and studied 

in continuous form as well as implicit fruit price and implicit vegetable price. 

 

Regression analyses 

In this study, two models were estimated. The Tobit model was the selected due to the fact 

that the variables fruit consumption and vegetable consumption were zero for a nontrivial 

fraction of the population but is roughly continuously distributed over positive values (Figures 

1 and 2). This econometric model was used in the work of Schroeter (15). 

Typically, the Tobit model expresses the observed response, 𝑦, in terms of an underlying 

latent variable y*: 

 

y*=β
0
+xβ

1
+ε , ε|x ~ Normal [0, 𝜎2] (3) 

y=y*, se y*>0  (4) 

y=0 ,  se y*≤ 0  (5) 

 

The latent variable y* satisfies the classical linear model assumptions; in particular, it has a 

normal, homoscedastic distribution with a linear conditional mean. The maximum likelihood 

estimates of  β and σ are obtained by maximizing the log-likelihood (18) 

 

Variable 𝑦*: 
∂E(y∗|x)

∂x𝑘
= β𝑘 (6) 
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Variable y: 
∂E(y|x)

∂x𝑘
= β𝑘ϕ(

𝑥𝛽

𝜎
)  𝑖𝑓 P (y > 0) (7) 

 

The interpretation of the estimators β𝑘 in Tobit model is the same of linear regression, 

however it represent the marginal effects  
𝑑𝑦

𝑑𝑥
  of the independent variables over the latent 

variable latente 𝑦*quando y>0 (19). If the model is level-level, the interpretation of effect of 

the independe variable over the dependente variable is ∆y = β∆x and if the model is level-log, 

the effect is ∆𝑦 = (
β

100
) %∆x. 

Statistical analyses were performed with software package StataCorp. 2015. Stata Statistical 

Software: Release 14. College Station, TX: StataCorp LP. Descriptive statistics were calculated 

to describe participant characteristics, fruit consumption, vegetable consumption and their 

associations. The regression was modeled using the stepwise-forward method considering 

p<0.20 as critical level. It was considered the survey design for the dataset in all the calculation.  

 

Results 

 

Economic sociodemographic characteristics 

Table 1 presents the characteristic of the continuous variables of this study: age, BMI, per 

capita income, fruit price and vegetable price. Table 2 presents the characteristic of categoric 

variables, distribution of the population according to sex, race/color, household education, 

region, residential area. 

 

 

Fruit and vegetable consumption among the Brazilian adolescents 

Brazilian adolescents on average consumed 65.14g/day (IC 95% 59.86 – 70.42) of fruits and 

11.04g/day (IC 95% 9.86 – 12.22) of vegetables. Only 3.20% of the adolescents consumed 

400g/day or more of fruit and vegetables and 47.61% of adolescents (IC 95% 45.61 – 49.62) 

did not eat any fruit or vegetables per day. 

Table 3 presents the intake of fruits and vegetables according to sex, race/colour, head of 

family education, region e residential area.  

 

Economic sociodemographic factor associated with fruit and with vegetable consumption 
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In the univariate analyses, sex, BMI and the residential area were associated with fruit 

consumption, but were not associated with the vegetables consumption. Race/colour, 

household education level, region, fruit prices and vegetable prices were not associated to 

fruit consumption, however they were associated with the vegetable consumption. Age was 

not associated neither to fruit consumption nor to vegetable consumption. Income was the 

only variable positively associated with both fruit consumption and vegetable consumption 

(Table 4). 

In the multiple analyses, for the final model for fruit consumption, the variables residential 

area, BMI, sex, per capita income, head of household and region, all with p <0.20 were 

included in the univariate analysis. Household education level region were not statistically 

significant (p <0.05) in the complete model. For the final model for vegetables consumption, 

the variables race / color, region, per capita income, implicit prices of fruits and vegetables 

were included, all with p <0.20 in the univariate analysis. The race / color variable lost 

significance after inclusion of the per capita income variable. Fruit price did not remain 

significant (p <0.05) when added to the adjusted model (Table 5). The results of marginal 

effects were illustrated on Table 6.  

In the final models, fruit consumption was associated with nutritional status (BMI), residential 

area and per capita income while vegetable consumption was associated with region, per 

capita income and the price of vegetables. 

Per capita income was the only significant associated factor common to both food category. 

However, there is a difference between estimators and marginal effects. It was found the 

increase in per capita income had more effect on fruit consumption than on vegetable 

consumption. 

 

Discussion 

 

The present study revealed that the majority of the Brazilian adolescent consumed less fruit 

and vegetables daily than the recommended intake levels of at least 400g/day. In a study 

carried out in Curitiba, the average fruit consumption and vegetables was 2.3 and 2.4 servings 

per day, respectively (20). The study of Reinaert (12), with parents of children and adolescents, 

indicated consumption of a portion of fruits / day and approximately 60g/day of vegetables. 

Although a direct comparison is not possible, the proportion of adolescents who consumed the 

adequate amount of fruits and vegetables found in the present study is of the same order of 

magnitude of the results presented by Galego et al. (21), regarding adolescents of 
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Florianópolis, where 4.8% of the adolescents surveyed presented adequate consumption. In 

São Paulo, this proportion was slightly higher (6.5%), according to the study of Bigio et al. 

(22). In Curitiba, 3.5% of adolescents presented adequate intake (frequency>3times/day) of 

fruits and vegetables (20). The results are well below that in Canada, where 38.5% of 

adolescents consume fruits and vegetables 5-10 times a day 11 and the study conducted in 

Piracicaba (23), where 27.2% and 29.5% of adolescents adequately consumed fruits and 

vegetables respectively. The study of VIGITEL, conducted in Brazilian capitals with 

individuals over 18 years of age, indicated that 7.3% of the individuals surveyed had adequate 

fruit consumption and vegetables (24), more than double the proportion found For adolescents 

at the national level, presented here. 

The proportion of adolescents who did not report fruit consumption or vegetables (47.61%) 

during the two days of registration was above that found in other studies. In Curitiba, 7.6% of 

adolescents surveyed did not consume fruit and 9.1% did not consume vegetables (20). The 

results found among the adolescents are below the results considering all the Brazilian 

population, in which 16.0% consumed fruits and 16.0% consumed vegetables (25). 

It is important to emphasize that few studies, located in the literature, analyzed the amount of 

fruit and vegetables consumed by weight. In fact, most examined consumption in terms of 

frequency, categorized in servings of fruits and vegetables or, in terms of "adequate" or "not 

adequate" consumption. Most studies treat fruit consumption and vegetables as a single food 

group "fruits and vegetables (F&V)”. It made it difficult to discuss these results with other 

studies. 

However, there was no association with sex regarding the vegetables consumption. There is a 

controversy regarding the association of sex with the consumption of F&V. According to the 

literature, there is evidence that the fruit consumption and vegetables among female 

adolescents is higher than among males (11; 26; 27). In the present study, this relationship was 

confirmed for fruits, but not for vegetables. Studies conducted by INRA (28), Monticelli et al 

(20) and Schroeter e House (15) that analyzed the fruit consumption and vegetables separately 

sex was not associated factor neither to fruits nor to vegetables. This research indicated that 

sex was a significant factor in fruit consumption and, on average, female adolescents consume 

8.01g/day more than male adolescents when adjusted by residential zone, per capita income 

and BMI.  

In this study, age was not associated neither to fruits nor to vegetables consistent with the 

study of Aranceta et al (26) where fruit and vegetable consumption were analyzed separately. 

In France, as well, there was no association between fruit and vegetable consumption with age 
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(28). However, there are studies that suggest a direct relationship between age and fruit 

consumption and vegetables (11; 22). In the study of Monticelli et al (20) there was no association 

for fruit consumption in the age range of 14-19 years, but there was a lower vegetable 

consumption in the age range of 10 - 11 years.  

In this study, race was analyzed as function of the self-declared color. In Brazil, this variable 

can be confused with the income due to the fact non-white people tend to have a lower 

income than white. In the univariate analysis, the race was not associated with fruit 

consumption and was associated with vegetable consumption. However, it lost significance 

when the per capita income was added to the multiple regression model. In the study with 

adolescents in Canada, where race as function of ethnicity was not associated neither with 

fruits consumption nor vegetables consumption (11). The implications on the food choices of 

this variable are quite complex, since they involve the entire socio-cultural and economic 

context of study location, these aspects were not identified in the Brazilian reviewed 

literature. 

In this study, BMI was negatively associated with fruit consumption but was not associated to 

vegetables consumption.  The marginal effect of BMI in fruit consumption was -1.50 g/day 

controlled by sex, urban residential area and per capita income. For Schroeter (15), BMI was 

neither  associated to fruit consumption nor to vegetable consumption. Muniz et al. (14) studied 

the fruits and vegetables consumption in relation to overweight and found no association with 

any of the variables. Earlier studies, considering fruit and vegetable as a single category, 

suggested the higher BMI, the lower is fruits and vegetables consumption (22; 27).  

Contrary to previous studies that suggests that the higher household or mother educational 

level the higher fruits and vegetables consumption (22; 26; 28; 29), in this study, household 

educational level was not statistically significant for fruit consumption in the univariate 

analysis and lost significance in the multiple regression model for vegetable consumption. 

One can speculate that this result may be due to the fact that the household of this survey is 

not the person that takes the decision about food choice at home. It deserves further 

investigation because the "head of the family" in this research was considered to be 

responsible for the family or the household, according to the POF / IBGE methodology, and is 

not necessarily the person responsible for the choice of food and Feeding. 

In our findings, the variable region was statistically significant for vegetables consumption. 

Adolescents from the Midwest consumed an average of 15.85g/day of vegetables more than 

the North region, those from the Southeast region 13.99g/day and those from the South region 

14.22g/day adjusted for race, per capita income and implicit vegetables prices. On the other 
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hand, fruit consumption was not significant. One can speculate that this factor is different due 

to the accessibility and availability of each of these food groups as a function of local 

production. There may be less availability of vegetables in the North and Northeast regions 

compared to other regions, as the traditional producer poles are in the Southeast and South 

regions and the poles under development in the Midwest and Northeast regions (30). It was 

expected there would have differences among the regions since Brazil is a continental country 

and with different agriculture among regions as well as the diversity of eating habits. Other 

studies are necessary to evaluate the characteristic of the North region, which has high fruit 

consumption and low vegetable consumption when compared to other regions. Some 

international studies also inserted the variable region in their models. In England, there was 

no significant difference among the regions (27). In Spain (26) and Thailand (13), significant 

differences were found among their regions. However, none of these countries have the 

dimensions of Brazil and the diversity of their horticulture, so we can speculate that region is 

a geographic and climatic factor that is very specific to each local, thus losing such a 

comparison. But, the results may address the need for regional interventions and policies to 

promote the consumption of these foods in all over Brazil. 

The residential area is also a very characteristic factor of each country. In Spain, adolescents 

living in rural areas consume more fruits and vegetables when compared to those living in 

urban areas 26. The study of Boukouvalas et al. (27)  suggested that living in the rural area 

implies greater fruit consumption and vegetables. In Thailand, living in the countryside 

implies lower fruit consumption and vegetables (13). In a region of the United States, in the 

study of Powell et al. (31), the residential zone was not statistically significant factor for the 

fruit consumption and vegetables. In this study, living in the rural area implies higher fruit 

consumption, but is not associated with the vegetable consumption. Adolescents living in 

urban areas consume -24.5g/day of fruit compared to those living in rural areas controlled by 

sex, BMI and per capita income. It can be speculated that cultivate fruit is easier than 

vegetable, due to the fact it is more perennial and it requires less care whereas, vegetables, 

which is not perennial, more sensitive to the elements and requires more care. Another 

important aspect in this regard is the fact that the Brazilian countryside is associated with 

monocultures of commodities such as soybean, corn, orange, sugar cane and livestock, with 

areas the cultivation of vegetables are close to large urban centers and the metropolis. The 

potential causes for these differences require further investigation. 

Income influences access to and availability of financial resources for the purchase of higher-

cost foods, such as fruits and vegetables. Per capita income was the only factor associated 
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with fruit consumption and vegetable consumption, in which the higher household per capita 

income the higher is the consumption of both food. The result of this study corroborate to 

those of other national and international studies (28; 32; 11; 15; 22; 31; 33). For Bigio et al. (22) as well 

as the report in France (28), the association with income is significant in the lower income 

quartiles than in the higher income groups. Although income has a positive effect on fruit and 

vegetable consumption, the marginal effect was small, with a 1% increase in per capita 

income implies an increase in consumption of 0.073g/day in fruits and 0.023g/day in 

vegetables. 

Price, which stems from the interaction between supply and demand, has been inserted in 

some researches. Some studies have already shown the inverse relationship between fruit 

prices and vegetables price on the respective consumption of these food groups. According to 

Millichamp and Gallegos (34),  price is an important factor as it is related to availability, 

variety and quality. For Claro (32), the reduction of the relative price of fruits and vegetables 

may increase the consumption of these foods in the diet. In this research, prices were not 

associated with fruit consumption in the univariate analysis nor were they eligible to enter the 

final model. On the other hand, vegetable price was associated to vegetable consumption in 

the univariate analysis, remaining as a statistically relevant factor in the multiple analysis, 

with a negative sign. The marginal effect indicates that a 1% increase in price would 

theoretically imply a reduction of 0.14 g/day in vegetables consumption. In Powell et al. (31) 

findings, the consumption was statistically associated with the fruits and vegetables price, the 

increase of US $ 1.00 was associated with a reduction of 32% in fruit consumption and 

vegetables. There was also no cross-effect of fruit price on the vegetable consumption. 

According to the French report, in the United States, fruits and vegetables are complementary 

products, an increase in the price of one of them reflects in the decrease of consumption of the 

two products. In France, these foods are substitutes, that is, an increase in the price of fruits 

reflects the increase in vegetable consumption and vice versa (28). 

Limitation should also be stated, data on fruit consumption and vegetables consumption in the 

2008-2009 Household Budget Survey have their limitations in terms of the measurement 

methodology used by IBGE. They are self-reported data and there may be a greater error for 

more or less. Another important point is that the products prepared were not taken into 

consideration and, in particular, with regard to fruit consumption, which may be underestimated 

due to the non-inclusion, mainly, of juices.  
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The findings of this research can help in the direction of the formulation of public policies at 

national and regional levels. It is suggested, for future work, access to fruits and vegetables by 

the family in terms of location, income and price. 
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Figure 3 – Distribution of fruit consumption in g/day in the sample: data from 7613 

adolescents in the 2008/2009 Household Budget Survey of Brazil  

 

 

Figure 4 - Distribution of fruit consumption in g/day in the sample: data from 7613 

adolescents in the 2008/2009 Household Budget Survey of Brazil 
 

Table 10 – Summary statistic for continuous variables in the sample: data from 7613 

adolescents in the 2008/2009 Household Budget Survey of Brazil  

Variables Average CI (95%) 

Age, years 14.46 14.36 – 14.57 

BMI, kg/m2 20.44 20.31 – 20.58 

Per capita income, R$/month 546.40 513.16 – 579.64 

Implicit fruit price, R$/kg 1.83 1.75 – 1.91 

Implicit vegetable price, R$/kg 3.01 2.89 – 3.13 
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Table 11 – Summary of categorical variables in the sample: data from 7613 adolescents in the 

2008/2009 Household Budget Survey of Brazil  

Variables (%) CI (95%) 

Sex   

      Man 48.68 47.01 – 50.36 

      Woman 51.32 49.64 – 52.99 

Race/colour   

      White  42.80 40.68 – 44.94 

      Not white 57.20 55.06 – 59.32 

Household education level   

      Less than university 91.89 90.60 – 93.02 

      University or more 8.11 6.98 – 9.40 

Region   

      North 9.87 8.95 – 10.87 

      Northest 31.90 30.00 – 33.87 

      Centro-West 3.22 2.85 – 3.63 

      Southest  38.52 35.96 – 41.15 

      South 16.49 15.11 – 17.96 

Residential area   

      Rural 19.45 17.98 – 21.01 

      Urban 80.55 78.99 – 82.02 

 

Table 3 – Average of fruit and vegetable consumption according to sex, race/color, household 

education, region, residential area: data from 7613 adolescents in the Household Budget 

Survey of Brazil 2008/2009 

Variable 

Fruit consumption 

 (g/day) 
 

Vegetable consumption 

 (g/day) 

Average CI (95%)  Average CI (95%) 

Sex       

      Man 63.95 56.51 – 71.38  11.19 9.42 – 12.95 

      Woman 66.28 59.87 – 72.69  10.90 9.53 – 12.27 

Raca/colour       

      White 63.10 55.74 – 70.46  12.37 10.75 – 13.99 

      Other 66.67 59.78 – 73.57  10.04 8.48 – 11.60 

Household education level      

      Less than university 65.09 59.47 – 70.71  10.72 9.49 – 11.95 

      University or more 65.76 53.19 – 78.33  14.64 10.78 – 18.50 

Region       

      North 86.32 67.68 – 104.96  3.76 2.55 – 4.97 

      Northeast 69.96 60.14 – 79.78  4.58 3.58 – 5.59 

      Midwest 74.11 57.10 – 91.11  17.61 13.72 – 21.50 

      Southeast 54.83 46.25 – 63.41  15.85 13.13 – 18.57 

      South 65.51 54.53 – 76.48  15.36 12.88 – 17.83 

Residential area      

      Rural 94.92 79.41 – 110.44  11.13 9.05 – 13.20 

      Urban 57.96 52.63 – 63.28  11.02 9.64 – 12.39 
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Table 4 – Tobit regression univariable estimates of sex, age, household education, BMI, race/colour, residential area, region, per capita income, 

implicit fruit price, implicit vegetable price for fruit consumption and vegetable consumption: data from 7613 adolescents in the Household 

Budget Survey of Brazil 2008/2009  

Variable 
Fruit consumption (g/day)  Vegetable consumption (g/day) 

β CI (95%) p  β CI (95%) p 

Sex   0.0208*    0.6112 

      Male Reference    Reference   

      Female 25.07 3.82 – 46.32 0.021  2.00 -7.57 – 9.73 0.611 

Age -1.36 -4.91 – 2.19 0.4531  0.63 -0.75 – 2.01 0.3687 

Race/colour   0.4536    0.0001* 

      White Reference    Reference   

      Other 8.97 -14.49 – 32.43 0.453  -17.25 -25.86 – -8 .64 0.369 

BMI -4.50 -7.28 – -1.72  0.0015*  0.89 -0.36 – 2.15 0.1612 

Household education level   0.1790     

      Less than university Reference    Reference  0.0034* 

      University or more 25.69 -11.78 – 63.16 0.179  22.38 7.37 – 37.19 0.003 

Region   0.1460    0.0000* 

      North Reference    Reference   

      Northeast -27.90 -68.17 – 12.37 0.174  9.00 -4.85 – 22.85  0.203 

      Midwest -20.55 -71.71 – 30.60 0.431  75.40 58.32 – 92.48 0.000 

      Southeast -56.23 -100.36 – -12.11 0.013  71.42 55.46 – 87.39 0.000 

      South -26.52 -68.33 – 15.28 0.214  72.68 57.32 – 88.04 0.000 

Residential area   0.0001*    0.6495 

      Rural  Reference    Reference   

      Urban -63.97 -96.70 - -31.24 0.000  2.41 -7.98 – 12.79 0.650 

Per capita income (ln) 11.42 -1.39 – 24.24 0.0807  19.22 13.95 – 24.49 0.0000* 

Implicit fruit price (ln) -24.10 52.88 – 4.68 0.1007  10.78 0.65 – 20.91  0.0370* 

Implicit vegetable price (ln) -1.78 -25.70 – 22.14 0.8839  -15.98 -26.42 – -5.54 0.0027* 

Bold p<0.20,  *p<0.0 
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Tabela 5 – Tobit multiple regression for fruit consumption and vegetable consumption – Final model final - data from 7613 adolescents in the 

Household Budget Survey of Brazil 2008/2009 
 Fruit consumption (g/day)  Vegetable consumption (g/day) 

Variable β CI (95%) p  β CI (95%) p 

Sex        

      Male Reference    Reference   

      Female 26.87 5.96 – 47.78 0.012  - - - 

Idade -   - -  - - - 

Race/colour        

      White Reference    Reference   

      Other - - -  6.73 -3.62 – 14.13 0.246 

BMI -5.02  -7.90 – -2.15 0.001  - - - 

Escolaridade chefe família   -    - 

      Less than university Reference    Reference   

      University or more - - -  - - - 

Region   -     

      North Reference    Reference   

      Northeast - - -  9.42 -4.59 – 23.42 0.187 

      Midwest - - -  73.19 55.80 – 90.58 0.000 

      Southeast - - -  66.34 50.14 – 82.55 0.000 

      South - - -  67.20 51.05 – 83.35 0.000 

Residential area       - 

      Rural  Reference    Reference   

      Urban -77.82 -111.93 – -43.71 0.000  - - - 

Per capita income (ln) 24.46 10.90 – 38.01 0.000  10.20 5.01 – 15.39 0.000 

Implicit fruit price (ln) - - -  - - - 

Implicit vegetable price (ln) - - -  -13.74 -23.78 – -3.70 0.016 

Constant -81.01 -169.65 – -7.63 0.073  -158.61 -200.72 – -116.50 0.000 

Sigma 274.81 245.70 – 303.98  0.000  81.56 71.07 – 92.05 0.000 

p model   0.0000    0.0000 
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Tabela 6 – Marginal effects da regressão múltipla de frutas e de hortaliças - Dados IBGE. Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008/2009 

Variable 
Frutas  Hortaliças 

dy/dx CI (95%) p  dy/dx CI (95%) p 

Sex        

      Male Reference    Reference -  

      Female 8.01 1.84 – 14.17 0.011  - -  

Idade - - -  - -  

Race/colour        

      White Reference    Reference   

      Não branca - - -  1.49 -0.61 – 3.60 0.166 

BMI -1.50 -2.35 – -0.64 0.001  - - - 

Household education level   -     

      Less than university Reference    Reference   

      University or more - - -  - - - 

Region        

      North Reference    Reference   

      Northaest - - -  1.60 -0.76 – 3.97 0.184 

      Midwest - - -  15.86 12.04 – 19.68 0.000 

      Southeast - - -  13.99 10.74 – 17.24 0.000 

      South - - -  14.22 10.96 – 17.48 0.000 

Residential area        

      Rural  Reference    Reference   

      Urban -24.50 -35.68 – -13.31 0.000  - - - 

Per capita income (ln) 7.30 3.28 – 11.31 0.000  2.27 1.13 – 3.40 0.000 

Implicit fruit price (ln) - - -  - -  

Implicit vegetable price (ln) - - -  -3.06 -5.27 – -0.84 0.007 
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