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Com o lançamento do Programa Brasil Sem Miséria volta ao debate a caracterização da tipologia 
da agricultura familiar situada abaixo da Linha de Pobreza. No meio rural a caracterização dos 
agricultores situados abaixo da Linha de Pobreza é realizada por diferentes critérios de acordo com os 
objetivos de diferentes políticas públicas.  

De acordo com estes critérios temos diferentes limites de renda per capita e ou por família, com 
valores em reais, em dólares e ou em salários mínimos (SM). 

Para um Programa como o Bolsa Família a renda é quantificada em R$ 140,00 mensais per capita; 
para o PRONAF – grupo B, temos o critério de renda de R$ 6.000,00/ano por família e para o Brasil Sem 
Miséria temos o limite de R$ 70,00 per capita/mês semelhante ao critério da  FAO/ONU  de  US$ 1,20 per 
capita/dia. Para outros programas e ou pesquisas que tratam da pobreza rural o critério utilizado é o 
salário mínimo, que varia de 0,5 SM e ou 0,25 SM per capita para identificar famílias e ou pessoas em 
situação de pobreza. 

 

Caracterização do Público Beneficiário no Meio Rural 

No Brasil de acordo com as informações da PNAD/IBGE (2009) de uma população rural total de 
30,7 milhões de pessoas, 16,5 milhões foram classificadas como pobres (renda familiar per capita de até 
meio SM). Isto significa que no ano de 2009 aproximadamente 54% da população rural era enquadrada 
como pobre. Destas, 8,1 milhões de pessoas foram classificadas como extremamente pobres (renda 
familiar per capita mensal de até um quarto SM). A região Nordeste respondia por 53% dos domicílios 
rurais classificados como pobres e por 70% do total de pessoas extremamente pobres. Agregando-se as 
regiões Nordeste e Norte, nelas se concentravam 66% do total de pessoas pobres domiciliadas no meio 
rural brasileiro e 81% do total da população rural extremamente pobre. 

A partir do cruzamento de dados do Censo Demográfico e PNAD’s do IBGE, do Cadastro Único 
para Programas Sociais e do Banco de Dados das DAP’s do Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(MDA), estabelecendo um limite de R$ 70,00 per capita/mês, estima que, em todo o Brasil, 16,2 milhões 
de pessoas vivem na extrema pobreza e 47% destes vivem na área rural. Este será o público a ser 
assistido por um conjunto de ações do Programa Brasil Sem Miséria! 
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Ao adotar um critério monetário para se definir a Linha de Pobreza e relacionar este critério com 
o dólar e ou o salário mínimo temos de um lado a valorização real do salário mínimo e de outro lado a 
desvalorização do dólar em relação ao real. Atualmente 0,25 SM per capita equivale a R$ 136,25 (SM = 
R$545,00) e US$ 1,20 per capita dia e ou US$36,00 mês equivale a R$59,40 (1 US$ = R$1,65). Logo por este 
critério de renda monetária teremos muito menos que 8,1 milhões classificados como extremamente 
pobres. 

Ao se definir um patamar de Linha de Pobreza como este de R$ 70,00 per capita/mês, as famílias 
que se encontram abaixo desta linha tem um nível insuficiente de rendimento, a falta de acesso a bens e 
serviços e a negação de direitos elementares, além da própria indiferença da sociedade. 

VEIGA em recente artigo na Folha de São Paulo (8 de junho de 2011), critica este critério de se 
definir pobreza somente pela questão de insuficiência de renda e apresenta esforços de países como os 
Estados Unidos e ou da União Européia para caracterizar a pobreza por um conjunto de indicadores 
além da renda familiar. A lista de critérios inicial testada pela UE tinha 14 itens: cinco de 
vulnerabilidade, quatro de acesso a bens duráveis e cinco de qualidade de moradia. Foi reduzida para 
nove que geraram dois indicadores: um exclusivo para a situação habitacional e outro que agregou as 
duas primeiras dimensões. 

BIANCHINI2 (2010) apresenta um conjunto de indicadores de sustentabilidade para caracterizar 
a agricultura familiar e na dimensão social aponta cinco indicadores: condições de vida, disponibilidade 
de terra, capital social, capital humano e disponibilidade de terra e ou postos de trabalho. No indicador 
condições de vida são caracterizados oito parâmetros, de qualidade da habitação, saneamento, bens 
duráveis e infraestrutura. 

Ao se utilizar uma Linha de Pobreza homogênea para todo o país, para o rural e o urbano, dois 
aspectos precisam ser considerados em relação à agricultura familiar, situada abaixo deste patamar de 
renda; 

 Nas unidades de produção da agricultura familiar existe a produção para o autoconsumo, 
que não é adequadamente mensurada em termos monetários, afetando para baixo o cálculo da renda das 
famílias rurais; 

 O dimensionamento da pobreza rural deve considerar a relação casa trabalho, onde o 
custo do aluguel praticamente não existe no meio rural para o agricultor familiar e o custo de outras 
despesas como, o imposto predial, a água, energia rural e deslocamento para o trabalho apresentam 
custos menores. 

Insuficiências na imputação de valores monetários referente a estes dois fatores, autoconsumo e 
despesas de habitação e deslocamento, podem subestimar a renda familiar rural. 

Acesso aos Programas Sociais 

Agricultores familiares que se enquadram na Linha de Pobreza tem o direito de acessar políticas 
publicas de transferência de renda como o Bolsa Família e outras que possam contribuir na ampliação da 
renda familiar, como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), 
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 
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Cadastro Único para Programas Sociais 

Os agricultores familiares pobres que pretendem receber o Bolsa Família tem que preencher, num 
sistema online, o Cadastro Único para Programas Sociais. 

Este Cadastro Único é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias com renda mensal 
de até meio SM por pessoa ou de três SM no total. Dessa forma, o Cadastro Único possibilita conhecer a 
realidade socioeconômica dessas famílias, trazendo informações de todo o núcleo familiar, das 
características do domicílio, das formas de acesso a serviços públicos essenciais e também dados de cada 
um dos componentes da família. 

Como o salário mínimo atualmente vale R$ 545,00, o Cadastro Único, aceita famílias com renda 
mensal per capita de R$ 272,50 (meio SM) até o limite de renda mensal de R$ 1.635,00/família/mês. 

O Governo Federal, por meio de um sistema informatizado, consolida os dados coletados no 
Cadastro Único. A partir daí, possibilita ao poder público formular e implementar políticas específicas, 
que possam contribuir para a redução das vulnerabilidades sociais a que essas famílias estão expostas e 
desenvolver suas potencialidades. Atualmente o Cadastro Único conta com mais de 19 milhões de 
famílias inscritas. 

É importante salientar que os agricultores, ao preencherem o Cadastro Único, declaram apenas a 
renda monetária. Por tanto, a renda de autoconsumo não aparece como componente da renda familiar. 
Assim, a renda da família é calculada a partir da soma do dinheiro que todas as pessoas da casa ganham 
por mês. Esse valor deve ser dividido pelo número de pessoas que vivem na casa, obtendo assim a renda 
da família por pessoa. 

O Cadastro Único, regulamentado pelo Decreto nº 6.135/07 e coordenado pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), deve ser obrigatoriamente utilizado para seleção de 
beneficiários de programas sociais do Governo Federal, como o Bolsa Família e o Brasil Sem Miséria. 
Suas informações também podem ser utilizadas pelos governos estaduais e municipais para obter o 
diagnóstico socioeconômico das famílias cadastradas, possibilitando a análise das suas principais 
necessidades. 

 

Programa Bolsa Família 

O Programa Bolsa Família atende famílias cadastradas no Cadastro Único com renda familiar 
mensal de até R$ 140,00. As famílias que possuem renda mensal entre R$ 70,00 e R$ 140,00 por pessoa só 
ingressam no Programa, se possuírem crianças ou adolescentes de até 17 anos. Já as famílias com renda 
mensal de até R$ 70,00 por pessoa, podem participar do Bolsa Família, qualquer que seja a idade dos 
membros da família. 

Se a família se encaixa em uma das faixas de renda definidas pelo Bolsa Família, deve procurar o 
setor responsável pelo Programa no município ou o gestor municipal, munido de documentos pessoais 
(título de eleitor ou CPF), para se cadastrar no Cadastro Único. 

As famílias com acesso ao Programa Bolsa Família podem se beneficiar de outros Programas 
como o PRONAF - grupo B e o PAA e a partir de agora do Programa Brasil sem Miséria. 

 



Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Grupo B 

O MDA utiliza como critério de renda no campo, aquele definido pela Declaração de Aptidão da 
Agricultura Familiar (DAP). O agricultor que pretende se beneficiar de políticas públicas como o 
PRONAF, o PAA, o PNAE tem que preencher a Declaração de Aptidão da Agricultura Familiar (DAP). 
Para a elaboração da DAP são considerados a renda familiar a partir da renda bruta agropecuária, 
incluindo a renda de autoconsumo, com os respectivos rebates das diferentes atividades da unidade de 
produção familiar somado a outras rendas da família. Aqui a pobreza rural é caracterizada como aquelas 
com renda familiar anual abaixo de R$6.000,00. 

Como o salário mínimo atualmente é de R$ 540, 00, este limite equivale a um SM mensal por 
família ou um quarto de SM per capita (média de quatro pessoas por unidade familiar) ou ainda ao limite 
de R$ 140,00 per capita definido para o acesso ao Bolsa Família. 

Como temos dois critérios de avaliação da renda familiar, renda monetária no Bolsa Família e no 
Brasil Sem Miséria e renda bruta familiar (autoconsumo + renda monetária + outras rendas) na DAP, 
uma família pode ter renda monetária para se enquadrar no Bolsa Família, e renda fora deste limite no 
enquadramento no PRONAF através da DAP. 

 

Benefício de Prestação Continuada (BPC) 

É um benefício da política de assistência social. Está previsto na Constituição Federal de 1988 e 
regulamentado na Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS – Lei nº 8.742/93), Estatuto do Idoso (Lei nº 
10.741/03), e em normativas de caráter operacional. O benefício consiste no pagamento de um salário 
mínimo mensal às pessoas idosas e pessoas com deficiência, cuja renda familiar por pessoa seja inferior a 
um quarto do SM por mês. É um benefício financiado integralmente com recursos do Governo Federal. 

O BPC melhora a renda de idosos e pessoas com deficiência e de suas famílias. Estimula a 
participação e reconhecimento social destes, seu convívio social, autonomia e protagonismo melhorando 
suas vidas, suas relações familiares e sociais. 

Caso o cidadão necessite de informações sobre o Benefício de Prestação Continuada da 
Assistência Social (BPC), deverá procurar a Secretaria Municipal de Assistência Social, os Centros de 
Referência de Assistência Social (CRAS) ou órgão similar local. 

Para o requerimento, o idoso ou a pessoa com deficiência deve dirigir-se à Agência da 
Previdência Social, do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mais próxima, preencher o formulário 
de solicitação, apresentar a declaração de renda dos membros da família, comprovar residência e 
apresentar documentos de identificação pessoal e da família. 

 

O Programa Brasil Sem Miséria 

Em pronunciamento realizado no dia 5 de maio deste ano, no lançamento do programa Brasil 
Sem Miséria, em Brasília, a ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campello, expôs quais serão as 
estratégias iniciais do plano, que pretende tirar da miséria 16 milhões de brasileiros que vivem com 
menos de R$ 70,00 por mês (equivalente a uma renda familiar de 0,5 SM/mês para uma família com 
quatro integrantes). Segundo a Ministra, o programa se configurará numa força tarefa que articulará 



União, Estados e municípios, capazes de identificar as especificidades da pobreza de forma regional. 
Para isso, foram definidos três grandes eixos: 

 aumento das capacidades e oportunidades;  
 garantia de renda;  
 acesso a serviços públicos. 

O primeiro movimento foi montar o mais completo mapa da pobreza, considerando renda e 
carência de serviços. Para dar conta, disse Campello, o governo teve que repensar a atuação do Estado, 
por meio do Busca Ativa – “não é o pobre correndo atrás do Estado; é o Estado chegando onde o pobre está”, 
disse. Neste primeiro movimento foram realizados o cruzamento de dados do Censo do IBGE, do 
PNAD, do Cadastro Único do Banco de Dados e das DAP’s no MDA, ofereceram um primeiro mapa da 
pobreza extrema. 

O governo estima que 800 mil famílias ainda não estejam incorporadas ao Bolsa Família, e que 
145 mil idosos pobres necessitem do acesso ao programa Benefício de Prestação Continuada (BPC). Para 
isso, uma das tarefas será fazer o cadastramento de todas as vítimas da pobreza extrema, integrando os 
dados com o Censo 2010. Assim, será identificado quem são e onde estão os mais pobres, facilitando a 
oferta e a formulação de políticas públicas.  

Os cadastrados não serão tratados como estatísticas. “Vamos considerar cada família, com nome, 
endereço e vendo a necessidade de cada uma, se tem acesso à escola, por exemplo”. Para isso, ressaltou a Ministra, 
será preciso total apoio dos municípios.  

Neste sentido um dos eixos da ação extensionista de inclusão social é o de mapear onde estão 
estas famílias, levar informação e promover o acesso a documentabilidade e ao conjunto de políticas 
sociais disponíveis. 

Na rota rural, o plano criará metas específicas para ampliar recursos e atender a população do 
campo. Para fortalecer a agricultura familiar, será garantida assistência técnica e acompanhamento 
individualizado às famílias.  

Também serão realizados novos investimentos com foco na reorganização da propriedade. 
Identificar as atividades ancoras que possam gerar renda será uma das prioridades para a ação 
extensionista no Programa, além de todo um trabalho com a agricultura de autoconsumo e de produção 
de excedentes para o mercado institucional. 

Nas compras públicas, o governo fortalecerá a aquisição de alimentos. Então, os produtores 
aprendem a vender e a se organizar em cooperativas, para se tornarem fornecedores do governo. Já nas 
parcerias com o setor privado, parte dos produtores irão vender os produtos da agricultura familiar para 
os supermercados. Os produtores receberão, para isso, orientação técnica para os negócios. A ministra 
destacou que, com essas medidas, todos ganham, acaba a miséria, e serão comercializados alimentos 
mais saudáveis. 

Outro eixo do Brasil Sem Miséria é do acesso aos serviços. Serão fortalecidos, por exemplo, 
programas como o Saúde da Família, com agregação de mais equipes, e o Mais Educação (de tempo 
integral nas escolas), ampliando-o para regiões mais extremas. Os centros de referência de assistência 
social também serão articulados nos diversos territórios do país, de acordo com o mapeamento. O 
Programa também vai fomentar assistência técnica para este público. 



A ministra Campello destacou que o programa Brasil Sem Miséria será aprimorado sempre, por 
meio de diálogos ao longo dos quatro anos do governo. Isso só será possível com a formação sólida de 
estrutura de gestão, com metas, acompanhamento e controle social, garantindo prestação de contas. 

Uma das metas do Brasil Sem Miséria para a zona rural é aumentar em quatro vezes o número de 
agricultores familiares, em situação de extrema pobreza, atendidos pelo PAA. Atualmente, 156 mil 
agricultores vendem sua produção para o programa e a meta é ampliar para 445 mil até o final do atual 
governo. Destes a participação de agricultores situados na extrema pobreza deverão passar dos atuais 66 
mil para 255 mil até 2014. 

Em relação a ATER, a primeira chamada pública atenderá três territórios da cidadania (Irece – 
BA, Velho Chico –BA e Serra Geral – MG),  para acompanhar 10 mil  agricultores do Programa. Haverá 
uma equipe de 11 técnicos para cada 800 famílias. Consta ainda do plano o fomento de R$ 2,4 mil por 
família, ao longo de dois anos, para apoiar a produção e a comercialização excedente dos alimentos. O 
pagamento será efetuado por meio do cartão do Bolsa Família. 

No caso da água para o consumo e a produção e ou criação de animais, a proposta é construir 
cisternas para 750 mil famílias. Neste sentido, desde 2003, o governo destinou já recursos para a 
construção de 340 mil cisternas na região do semiárido.  

Outra iniciativa é a implantação de sistemas complementares e coletivos de abastecimento para 
272 mil famílias. Todas essas ações irão contemplar populações rurais dispersas ou que vivem em áreas 
mais adensadas e com acesso a fontes hídricas  

O plano definiu também que mais 257 mil famílias terão acesso à energia elétrica até 2014. O 
governo Federal vai criar o Bolsa Verde, que pagará, a cada trimestre, R$ 300,00 por família que preserva 
florestas nacionais, reservas extrativistas e de desenvolvimento sustentável. Esse valor também será 
transferido por meio do cartão do Bolsa Família. 

Outra mudança no programa é o limite do número de crianças e adolescentes com idade até 15 
anos para o recebimento do benefício, que hoje é de R$ 32,00. Antes, independentemente do número de 
crianças na família, a quantidade máxima de benefícios era de três. Agora, passa para cinco. Com essaa 
alteração, 1,3 milhão de crianças e adolescentes serão incluídos no Bolsa Família. Hoje, já são 15,7 
milhões. Da população extremamente pobre, 40% têm até 14 anos. 

Em abril, o governo reajustou em 45% o valor do benefício pago às crianças nesta faixa etária.  

Além da expansão do programa federal, o governo está em negociação com os estados e 
municípios para a adoção de iniciativas complementares de transferência de renda. Os estados do Rio de 
Janeiro, Espírito Santo e Brasília já lançaram programas complementares. 

A expansão e a qualidade dos serviços públicos ofertados às pessoas em situação de extrema 
pobreza norteiam o Brasil Sem Miséria. Para isso, o plano prevê o aumento e o redirecionamento dos 
programas aliados à sensibilização, mobilização e qualificação dos profissionais que atuam em diversas 
áreas. 

As ações incluirão os seguintes pontos: documentação; energia elétrica; combate ao trabalho 
infantil; cozinhas comunitárias e bancos de alimentos; saneamento; apoio à população em situação de 
rua; educação infantil; Saúde da Família; Rede Cegonha; medicamentos para hipertensos e diabéticos; 
tratamento dentário; exames de vista e óculos; combate ao crack e outras drogas; e assistência social, por 



meio dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e Centros de Referência Especializados de 
Assistência Social (Creas). 

OS NÚMEROS DO BRASIL SEM MISÉRIA 

 Retirar 16,2 milhões da extrema pobreza; 
 Renda familiar de até R$ 70,00 por pessoa; 
 59% do público alvo está no Nordeste, 40% tem até 14 anos e 47% vivem na área rural; 
 Qualificar 1,7 milhão de pessoas entre 18 e 65 anos; 
 Capacitar e fortalecer a participação na coletiva seletiva de 60 mil catadores até 2014; 
 Viabilizar a infraestrutura para 280 mil catadores e incrementar cem redes de 

comercialização; 
 Aumentar em quatro vezes, elevando para 255 mil, o número de agricultores familiares, em 

situação de extrema pobreza, atendidos pelo PAA; 
 Equipes de ATER de 11 técnicos para cada mil famílias de agricultores; 
 Fomento de R$ 2,4 mil por família, durante dois anos, para apoiar a produção e a 

comercialização excedente dos alimentos; 
 253 mil famílias receberão sementes e insumos; 
 257 mil receberão energia elétrica; 
 Construir cisternas para 750 mil famílias nos próximos dois anos e meio, destas 600 mil 

famílias terão cisternas para produção; 
 Implantação de sistemas complementares e coletivos de abastecimento para 272 mil famílias; 
 Bolsa Verde: R$ 300,00 para preservação ambiental; 
 Bolsa Família incluirá 800 mil; 
 Mais 1,3 milhão de crianças e adolescentes incluídos no Bolsa Família; 

 

A Pobreza Rural no Paraná 

No Paraná a estratégia de combate à pobreza e de inclusão produtiva da pobreza rural passa por 
um programa como o Pró-Território que envolve oito territórios dos quais quatro são categorizados 
como Territórios da Cidadania e que conformam o Centro Expandido, região onde concentra os 
municípios de menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e a população rural de menor renda. 

Nos quatro Territórios da Cidadania as Chamadas públicas de ATER deverão ter 30% do público 
beneficiário, famílias enquadradas na Linha de Pobreza do Brasil Sem Miséria. 

No Paraná segundo dados do PNAD – IBGE há no meio rural, 73.000 famílias com renda abaixo 
de um SM, 14,5% do universo das famílias no rural. Neste grupo temos o universo de agricultores que 
pode se beneficiar de programas como o PRONAF- B, o Bolsa Família e o Brasil Sem Miséria. 

Se considerarmos como Linha da Pobreza, famílias com renda média de 0,5 SM per capita, o 
equivalente a dois SM de renda familiar, o Paraná Rural tem 218 mil famílias em situação de pobreza, 
43% das famílias rurais. 

 

 

 



Famílias Residentes em Domicílios Particulares por Classes de Rendimentos, no Estado do Paraná. 

Classes de Rendimento Mensal 
Famílias Residentes (1000 famílias) 
Total Urbano Rural 

Até 1 SM 296 223 73 
Mais de 1 a 2 SM 724 579 145 
Mais de 2 a 3 SM 642 530 112 
Mais de 3 a 6 SM 847 750 96 
Mais de 6 a 10 SM 634 590 44 
Mais de 10 a 20 SM 237 226 11 
Mais de 20 SM 92 88 4 
Sem renda 69 56 14 
Sem declaração 38 31 7 
Total 3.580 3.074 506 
Fonte IBGE – PNAD - 2009 

 

Estratégias e Ações da ATER: 

Entre as estratégias e ações da ATER, da Área de Inclusão Social para este público, podemos citar: 

 

Estratégias para a Inclusão Produtiva dos Agricultores Familiares Pobres 

De um modo geral, as estratégias para enfrentamento da pobreza rural requerem o 
reconhecimento do papel central do estado e sua capacitação com vistas à adoção de políticas públicas 
em diversas áreas, com destaque para: 

 

Políticas Sociais  

a) Promover a inclusão social: significando enxergar as pessoas como cidadãs/cidadãos e 
não apenas como produtoras(es) de mercadorias. Essas pessoas também têm direitos básicos 
relativos aos mercados de bens e de produtos, bem como devem ser tratadas de forma igualitária em 
relação ao meio urbano, aos municípios e ou territórios com melhor infraestrutura e no acesso as 
políticas publicas; 

b) Propiciar o acesso a documentabilidade (documentos pessoais, acesso ao Cadastro Único, 
DAP, regularização fundiária); 

c) Desenvolver capacidades: tanto dos indivíduos como das organizações sociais, ampliando 
a participação social na gestão das políticas públicas. 

d) Promover o protagonismo para estes agricultores excluídos, dando formação e assento 
nos conselhos e instituições do rural; 

e) Ampliar a educação no campo: garantir o acesso a serviços educacionais de qualidade a 
toda a população rural, através de um sistema educacional adequado à realidade rural (escolas de 
alternância, cursos de formação de jovens e adultos, formação profissional); 

f) Garantir habitabilidade e o acesso aos bens e serviços entre eles o acesso à água, energia, 
comunicação e a terra; 



g) Transferir renda: manter as ações governamentais atuais, ampliando o horizonte e o 
alcance das mesmas, ao mesmo tempo em que se procura elevar o valor monetário das transferências 
às famílias. Além das políticas de transferência de renda, promover o acesso ao PRONAF e aos 
mercados institucionais dos produtos.  

 

Políticas de Inclusão Produtiva 

a) Diversificação Produtiva: ampliar as políticas de estímulo à diversificação produtiva dos 
estabelecimentos agrícolas, bem como à produção para o autoconsumo em quantidade, qualidade e 
regularidade. Os agricultores familiares, principalmente aqueles que se encontram situados abaixo 
da Linha de Pobreza, tem na produção para o autoconsumo uma importante contribuição para a 
renda familiar.  

b) Geração de emprego e renda: identificar atividades e ou setores ancoras (atributos 
territoriais) em atividades agrícolas e não agrícolas para a inserção produtiva destas pessoas. No 
território uma análise da evolução do Valor Bruto da Produção (VBP) da agropecuária na última 
década bem como dos diferentes setores da indústria e dos serviços pode contribuir para identificar 
estas atividades ancoras de geração de emprego e renda; 

c) Pesquisa e ATER: A partir das alternativas de produção para o autoconsumo e das 
vocações territoriais disponibilizar aos agricultores familiares pobres tecnologias apropriadas e 
serviços de ATER visando melhorar a eficiência produtiva. As famílias rurais situadas abaixo da 
Linha de Pobreza têm características próprias como: baixo capital fundiário e produtivo; pouca 
disponibilidade de mão de obra já que parte da família se ocupa de outras atividades; e um sistema 
diversificado; o que exige conhecimento e criatividade do técnico para um redesenho destes sistemas 
e uma apropriação das tecnologias tradicionais; 

d) Canais de Comercialização: A cesta de produtos de autoconsumo pode oferecer 
excedentes que podem ser potencializados para o mercado e contribuir para ampliar a renda 
monetária. Mercados Institucionais como o PAA e o PNAE podem oferecer excelente oportunidade 
de renda e de aprendizado para o acesso aos canais de mercado para estes agricultores. 

 

 


