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1. Introdução
Embora sejam inúmeras as necessidades humanas, há o entendimento de autores como Herrera
et al (1976) de que alimentação, saúde, educação e habitação compõem necessidades básicas, cujo
atendimento é condição necessária, ainda que não suficiente, ao desenvolvimento humano. Para
atendê-las, um amplo conjunto de serviços é indispensável, como é o caso do acesso à energia
elétrica. O objetivo central deste trabalho consiste em identificar, espacializar e analisar indicadores
socioeconômicos associados às necessidades básicas para os anos de 2000 e 2010, além de analisar
os dados do Programa Luz para Todos (PLpT) para os anos de 2004 e 2010, para que assim
possamos comparar a evolução do acesso a energia elétrica que pode estar relacionada ao PLpT.
2. Acesso à energia elétrica e indicadores de desenvolvimento humano
Os resultados encontrados evidenciam que os menores indicadores encontrados coincidem com
os IDHMs mais baixos, sugerindo fortes relações entre os indicadores estudados e o IDHM, a serem
corroboradas em estudos ulteriores.

3. Considerações finais
Identificou-se e caracterizou-se espacialmente a melhoria do indicador de acesso à energia
elétrica na região Sudeste. Sugere-se que a ampliação da cobertura de acesso à energia elétrica se
deu pari passu à implementação do programa “Luz para Todos”.
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