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Acesso a luz melhora, mas
saneamento ainda é ruim 
Eletricidade chegou a 98,7% dos lares brasileiros na
última década

Rede de esgoto, porém, só atende a 55% dos domicílios;
média de pessoas por residência caiu de 3,8 para 3,3

DO RIO

O acesso a serviços públicos foi ampliado no Brasil nos
últimos dez anos. Mas, em alguns casos, em ritmo menor do
que na década anterior (de 1991 a 2000).
A pior situação continua a ser a do saneamento básico,
ausente ou inadequado em quase metade dos domicílios
brasileiros (45%).
Outro dado que impressiona é que ainda existem no país 3,6
milhões de residências sem banheiro de uso exclusivo da
família.
Ainda pelo levantamento do IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística), cerca de 6 milhões de lares utilizam
fossa séptica, forma de saneamento considerada adequada
pelo instituto. Há ainda 18,9 milhões sem nenhum tipo de
saneamento.

ENERGIA
Já o acesso à energia elétrica é considerado por especialistas
universalizado no país, chegando a 99% dos 57,3 milhões
de domicílios brasileiros, com a ajuda de programas
governamentais de eletrificação rural -subsidiados pelos
pagamentos das contas de luz de todos os consumidores.
Depois da energia, a coleta de lixo é o serviço que mais
chega à população (feita para 87% dos domicílios, ou 50
milhões de lares).

ÁGUA DE POÇO
Há também abastecimento de água por meio de rede geral
em 83% das residências brasileiras.
Mesmo assim, de acordo com o Censo 2010, moradores de
5,7 milhões de domicílios (10% do total) ainda precisam
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buscar água em poços ou nascentes.
Ainda segundo o levantamento do IBGE, a média de
pessoas por residência sofreu uma redução no país: de 3,8,
em 2000, para 3,3, no ano passado.
O Censo apurou ainda que 73% dos domicílios são
propriedades dos próprios moradores.
(PEDRO SOARES e CAROLINA MATOS)
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