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RENDIMENTO MÉDIO REAL
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O PERFIL DO ESTADO DO RIO
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representa mais de 16 salários-mí-
nimos, um ganho de renda de 220%:

— Nosso negócio nos permite uma
retirada mensal de R$ 6 mil.

Pelos dados do censo, o rendi-
mento médio real subiu de R$ 661 em
1991 para R$ 970 em 2000. O ganho
mais expressivo foi captado na zona
rural, onde a renda real subiu 76,3%
contra 45,7% da zona urbana. Mas a
diferença de renda entre as duas po-
pulações ainda é muito significativa.
Enquanto um trabalhador urbano ga-
nhava em média R$ 992 em 2000, o
trabalhador rural recebia R$ 395, uma
diferença de 40%. A concentração de
renda diminuiu nos últimos dez anos
no estado. O índice Gini, que mede
essa concentração, baixou de 0,624
para 0,584, índice ainda alto, mas
menor que a média nacional, que foi
de 0,609. n

da média nacional também no item,
com 83,2% dos domicílios conectados
à rede de água, enquanto no país são
77,8% de domicílios. São Paulo lidera
o ranking nacional. O estado apre-
senta 93,5% das residências com rede
de água, seguido pelo Distrito Federal
(88,7%) e Paraná (83,6%). O Rio ocupa
a quarta colocação. A pior posição
ficou com Rondônia (30,7%).

No item abastecimento de água nos
municípios do Rio, o censo revela que
a capital apresenta o melhor desem-
penho. Na cidade do Rio, 97,8% dos
domicílios são abastecidos. Volta Re-
donda encosta no Rio, com 97,7%. Os
lanterninhas do ranking são Rio das
Ostras, onde 3,9% das residências são
ligadas à rede; Maricá (com 21,5%).

Além de esgotamento sanitário e
abastecimento de água, o Censo do
IBGE avaliou o desempenho em re-
lação ao serviço de coleta de lixo. O
Rio fica acima da média nacional,
com 92,8% de domicílios atendidos
em 2000 — no país são 79,1%.

Rendimento real no
Rio subiu 46,7%
l Também no indicador rendimento
médio real, o ganho de renda do
trabalhador fluminense ficou acima
da média nacional. Enquanto no Bra-
sil a renda real subiu 41,9% na década,
no Estado do Rio, esse percentual foi
de 46,7%. Lara Kwebler, programa-
dora visual, é um dos exemplos dessa
evolução na renda. No início da dé-
cada, como gerente de uma loja, ga-
nhava em torno de cinco salários
mínimos. Hoje, sócia de firma de edi-
toração eletrônica com o marido, pas-
sou a ganhar cerca de R$ 3 mil, o que

Cássia Almeida e Laura Antunes

A o longo da última década (en-
tre 1991 e 2000), um milhão de
domicílios situados no Estado
do Rio de Janeiro recebeu re-

de de esgoto (ou possuem fossa sép-
tica). Isso demonstra, pelos dados do
censo, que o Rio evoluiu mais do que
a média nacional no item “esgota-
mento sanitário” nesse mesmo pe-
ríodo: enquanto no país 62,2% dos
domicílios contavam em 2000 com
rede sanitária, no Estado do Rio o
percentual subiu para 84,1% das re-
sidências.

Com 3.437.871 domicílios com rede
de esgoto (em 1991 eram 2.359.383), o
Estado do Rio ocupa hoje o terceiro
lugar no ranking nacional, atrás ape-
nas do Distrito Federal (89,7%) e de
São Paulo (88.2%). A pior posição no
ranking ficou com Mato Grosso do
Sul, onde apenas 18,4% dos domi-
cílios contam com rede de sanea-
mento.

São Paulo conquistou a melhor
performance entre os estados que
apresentam os menores percentuais
de domicílios sem instalação sani-
tária. São apenas 0,4% em São Paulo,
0,7% no Distrito Federal. O Rio vem na
terceira posição, com 0,9%. Com
42,9% de domicílios não atendidos
pela rede, o Piauí apresenta o pior
resultado, vindo em seguida o Ma-
ranhão (39,8).

Água em 83,2% das
casas no Rio
l Segundo o levantamento do IBGE,
somente 0,9% das residências no Rio
não conta com rede de esgoto. Mas os
resultados do Censo também apre-
sentaram surpresas: entre os 91 mu-
nicípios do Rio, Nilópolis apresentou
o melhor desempenho, com 96,7 %
dos domicílios com esgotamento sa-
nitário. À cidade do Rio coube a
quarta posição no ranking (93,6%).

O censo comprova ainda que, em-
bora o abastecimento de água tenha
ficado estagnado ao longo da década
no estado, o Rio voltou a ficar acima

Vida severina
no ‘sertão’
fluminense 

Aloysio Balbi
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S ão Francisco do Itabapoana,
no Norte Fluminense, o último
do ranking do IBGE na ava-
liação de infra-estrutura e es-

colaridade no estado, foi criado há
apenas cinco anos. O município ainda
tem o estigma de ser chamado de
sertão, pela escassez de chuvas e a
conseqüente aridez de suas terras. O
prefeito Pedro Cherene (PSB), há um
ano no cargo, decretou estado de
calamidade pública por causa de se-
ca. Plantações de cana-de-açúcar, ma-
racujá e abacaxi foram perdidas. Ape-
nas 1,8% dos lares tem rede de esgoto
ou fossas sanitárias, condições con-
sideradas adequadas pelo IBGE. É o
pior desempenho do estado. No país,
o percentual chega a 62,2%. Em São
Francisco de Itabapoana, 23,6% das
casas recebem água pela rede geral,
contra 77,8% em todo o país. O mu-
nicípio está entre os quatro de pior
desempenho do estado. Perde ape-
nas para Rio das Ostras (3,9%), Ma-
ricá (21,5%) e Saquarema (21,9%). Em
São Francisco, só 35% das residên-
cias têm coleta de lixo de forma
regular. É menos da metade da média
nacional, de 79%.

Em São Francisco do
Itabapoana mais de 98%
das casas não têm esgoto

Um milhão de domicílios do Rio
ganhou acesso a saneamento
Estado superou média nacional, com 84% das casas com rede sanitária

“Moramos num lugar pobre (Paiol de
Olinda), mas não tenho que conviver com
valas negras nem montes de lixo nas ruas”

Regina dos Santos Andrade, moradora de Nilópolis

Nilópolis tira
quase 10 em
três quesitos

H á 15 anos, a empregada do-
méstica Regina dos Santos An-
drade deixou o Piauí para mo-
rar em Nilópolis, onde já vivia

uma irmã. Hoje, aos 35 anos e cinco
filhos pequenos, Regina conseguiu
comprar uma casa num dos becos do
bairro Paiol de Olinda, um dos mais
pobres do município. Mesmo assim, o
imóvel conta com rede de água, sa-
neamento básico e coleta de lixo.

O terceiro lugar
em rede de água
l A família de Regina serve de exem-
plo para explicar por que Nilópolis
alcançou posição de destaque no
Censo 2000. Entre os 91 municípios
do Rio, essa cidade da Baixada Flu-
minense, com 180 mil habitantes,
ocupou o primeiro lugar no ranking
de percentual de domicílios atendi-
dos por coleta de lixo — 99% das
residências de Nilópolis têm coleta
regular — e com rede de esgoto
(96,7%).

O município nota 10 no samba — a
Beija Flor de Nilópolis é o orgulho da
população — deixou para trás a ci-
dade do Rio, que ocupa nos dois

Município fica com o
primeiro lugar em rede de
esgoto e coleta de lixo

quesitos, respectivamente, o terceiro
e quarto lugares. Em residências
atendidas por rede de água, Nilópolis
ficou em terceiro lugar, com 96,2%.

O bom resultado, garante o or-
gulhoso prefeito Farid Abrãao, não
surpreende. Embora os dados sejam
referentes ao período entre 1991 e
2000, Farid, que está há apenas 12
meses no cargo, diz ter uma parcela
de responsabilidade no bom desem-
penho de sua cidade no Censo:

— Dos nossos 55 mil domicílios,
calculo que, no máximo, 1% apenas

REGINA E TRÊS filhos no banheiro da sua casa: imóvel tem redes de água e esgoto e coleta de lixo, apesar de ficar em área carente

não tenha rede de esgoto, e minha
meta é zerar esse percentual até o
ano que vem. Também conseguimos
verba federal de R$ 3,5 milhões para
ampliarmos o reservatório de água
do município. Com isso, não restará
um domicílio sem rede de água.

Ter água, rede de esgoto e coleta de
lixo regular em casa traz encargos
para Regina e o marido. A família
precisa pagar conta de água (menos
de R$ 10) e imposto predial, mas ela
acha que vale a pena.

— Moramos num lugar pobre, mas

l Percentual de abastecimento de água em lares fluminenses não se alterou na década 
l Desigualdade de renda no estado diminuiu desde 91 e está abaixo da média do país 

Custodio Coimbra

não tenho que conviver com valas
negras nem montes de lixo nas ruas.
Para o meu bairro melhorar, falta
apenas calçamento das ruas — afir-
ma Regina, acrescentando que não
troca Nilópolis por qualquer outra
região do estado.

Nilópolis, de acordo com o Censo
2000, também ficou em primeiro lu-
gar em percentual de idosos chefes
de família do sexo feminino (48,8%).
O Rio ficou em segundo lugar, com
46,9%, seguido por São João de Meriti
(46,5%). (Laura Antunes)


