Um projeto de colaboração interdisciplinar entre
a Universidade de Califórnia, Davis, e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

Pobreza Rural na Bacia do Rio SÃo Francisco:
InformaÇÕes preliminares e Assuntos a considerar

E

m 2003, cerca de 3,7 milhões de
pessoas, aproximadamente 21%
dos quase 17 milhões de habitantes da
Bacia do Rio São Francisco (BRSF),
eram consideradas pobres de acordo
com os padrões brasileiros – i.e., viviam
com cerca de um salário mínimo ou
menos. Pouco mais de quatro milhões
de pessoas viviam em áreas rurais da
BRSF e desse total quase um terço,
aproximadamente 1,2 milhão, era constituído por pobres.
Figura 1 mostra que a distribuição
geográfica dos pobres rurais ao longo
da BRSF não é uniforme. A proporção
dos pobres rurais tende a ser menor na
porção sul da BRSF, e maior nas zonas
central e norte, onde alguns municípios
registram taxas percentuais de pobreza
rural muito superiores a 50%.
A intensidade da pobreza também
varia sobremaneira. A Figura 2 exibe
a distribuição espacial da pobreza
extrema, ou seja, dos indivíduos que
pertencem a famílias que vivem com
menos de um terço do salário mínimo
mensal per capita. Essas famílias
extremamente pobres estão localizadas
quase que exclusivamente nas zonas
central e norte da BRSF.
Embora seja importante localizar os
municípios mais pobres, vale a pena
também prestar atenção nos municípios
menos pobres, em parte porque
podemos aprender com eles algo que
pode ter utilidade para a análise dos
municípios mais pobres. Revendo
as Figuras 1 e 2, é fácil identificar

municípios menos pobres em zonas
da BRSF consideradas mais pobres
como as central e norte. Cabe indagar
que fatores podem levar municípios
vizinhos a apresentarem taxas de
pobreza rural tão diferentes. Será que
a disponibilidade de água tem alguma
coisa a ver com isso?
Disponibilidade de Água na BRSF

água no sul e centro da BRSF do que
no norte. Isso corresponde a variações
conhecidas na precipitação anual, que
vai de um mínimo de cerca de 500
milímetros anuais, em algumas áreas
no norte de bacia, até um máximo de
aproximadamente 1.500 milímetros
por ano nas areas mais ao sul. O padrão
surpreendente é a presença no sul
(onde as chuvas são abundantes) de
municípios nos quais a água é relativamente escassa, e de alguns municípios
relativamente ricos em água em áreas
semi-áridas. Será que outras variáveis
na medida de disponibilidade de água e
na escala de análise (resolução espacial) poderiam explicar algumas dessas
diferenças?

Embora a disponibilidade de água
seja difícil de definir, ainda mais
difícil é medi-la em qualquer que
seja a resolução espacial. Nossa medida considera a precipitação anual, a
evapotranspiração referencial, a área
de captação de água e a inclinação do
terreno como fatores preponderantes
na avaliação da disponibilidade de água
em um município. Armazenamento
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Este programa faz parte do CGIAR Challenge Program on Water & Food e é apoiado pelo Instituto Internacional de Manejo de
Água (IWMI) pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), e pela Universidade da Califórnia, Davis, através
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