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Programa de Fomento 
às Atividades Produtivas Rurais 

 
 

Informe nº 4 – Informações sobre a renda familiar  
do Cadastro Único 

 
 

O que é o Programa de Fomento? 
 

O Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais foi criado a partir do eixo de 
inclusão produtiva rural do Plano Brasil Sem Miséria, lançado em 2011. O Programa 
de Fomento tem como público-alvo agricultores familiares e povos e comunidades 
tradicionais em situação de pobreza e extrema pobreza, dependendo da modalidade 
do Programa. 
 
Atualmente, o Programa de Fomento tem duas modalidades, uma direcionada ao 
público da extrema pobreza e outra, lançada em 2013, direcionada para o público da 
região do Semiárido. O Fomento Semiárido, como é conhecido, é uma modalidade 
que tem como intuito apoiar a recuperação produtiva de famílias que disponham de 
água para produção, residam na região do Semiárido e estejam em situação de 
extrema pobreza e de pobreza. 
 
O Programa de Fomento é uma inovação, porque executa duas ações de forma 
articulada: a assistência técnica e extensão rural (Ater) especializada na pobreza rural 
e a transferência de recursos não reembolsáveis diretamente para as famílias 
beneficiárias. O objetivo do Programa é oferecer condições efetivas para que essas 
famílias desenvolvam projetos de estruturação produtiva, ampliando a produção de 
alimentos e gerando renda. 
 
Visando a auxiliar na execução do Programa de Fomento, este informe explica o que 
é renda para o CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal), bem como o cálculo de renda por pessoa, diferenciando-a de outras bases 
de dados, como a Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (DAP).ou não tenham DAP, deve encaminha-las para o devido 
registro nessas bases, criando as condições para sua inclusão no Programa de 
Fomento. 
  
 

Quem são as famílias beneficiadas pelo Programa de 
Fomento às Atividades Produtivas Rurais? 

 
Podem ser beneficiárias do Programa as famílias de agricultores, silvicultores, 

aquicultores, extrativistas, pescadores ou que pertençam a comunidades tradicionais 

e povos indígenas, desde que se enquadrem nas disposições da Lei nº. 11.326, de 24 

de julho de 2006. As famílias, independente da modalidade do Programa, devem 

estar inscritas no CadÚnico. 
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 Participam da modalidade Fomento Brasil Sem Miséria as famílias que se 

encontram em situação de extrema pobreza, 
 
Considera-se situação de extrema pobreza, para efeito de caracterização 

como beneficiário do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais, a 

família com renda por pessoa mensal de R$ 0 até R$ 77,00 (setenta e sete 

reais), nos termos nos termos do parágrafo único do art. 18 do Decreto nº 

5.209, de 17 de setembro de 2004. 

 

 Participam da modalidade Fomento Semiárido as famílias que se encontram 

em situação de extrema pobreza e de pobreza, 
 

Considera-se situação de extrema pobreza e de pobreza, para efeito de 

caracterização como beneficiário do Programa de Fomento às Atividades 

Produtivas Rurais, a família com renda por pessoa de R$ 0 até R$154,00 

(cento e cinquenta e quatro reais), nos termos do parágrafo único do art. 18 

do Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004. 

 
Como é gerada a lista de potenciais beneficiários e como 

funciona a Busca Ativa? 
 

Para auxiliar o(a) técnico(a) no trabalho de identificação e mobilização das famílias a 

serem incluídas no Programa de Fomento, o Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA) envia uma lista de potenciais beneficiários para as entidades de Ater. Essa 

lista é elaborada a partir de cruzamentos entre os dados do CadÚnico e da DAP.  

 

De posse dessa lista, os agentes de Ater devem encontrar as famílias que constam na 

relação, identificar as que se interessam em participar do Programa de Fomento, 

explicando suas regras, realizar a Busca Ativa e compor a lista definitiva dos 

beneficiários desse Programa. 

 

 

 
 
 
 
 
 
A Busca Ativa é uma estratégia que garante que o Estado chegue a famílias antes 
excluídas das políticas públicas. No Programa de Fomento, ela pode complementar o 
uso da lista de beneficiários recebida do MDA. O percentual de famílias encontradas 
via Busca Ativa é estabelecida no contrato com a entidade de Ater. 
 

Caso surja a dúvida se uma família abordada na Busca Ativa está no 

Cadastro Único com renda de pobreza e extrema pobreza, o(a) técnico(a) 

de Ater pode solicitar ao Gestor Municipal do Cadastro Único 
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O que é considerado e o que não entra no cálculo para 
mensurar a renda familiar? 

 
O CadÚnico é o instrumento de identificação e caracterização socioeconômica das 
famílias brasileiras de baixa renda. A definição sobre o que deve ser considerado para 
o cálculo da renda familiar a ser registrada no CadÚnico está estabelecida no Decreto 
nº 6.135, de 26 de junho de 2007.  
 
De acordo com a legislação, podem ser inscritas no CadÚnico as famílias com renda 
mensal por pessoa de até meio salário mínimo ou as famílias que possuem renda 
mensal de até três salários. Famílias com renda superior podem ser cadastradas no 
CadÚnico, porém essa situação é menos frequente e ocorre apenas quando está 
vinculada à seleção ou ao acompanhamento de programas sociais implementados 
por quaisquer dos três entes da Federação (União, Estados e Municípios). 
Para compreender como é calculada a renda familiar por pessoa é preciso saber o 
que significa família e renda para o CadÚnico.  
 
Família é a unidade nuclear formada por um ou mais indivíduos, incluindo as pessoas 
que contribuem para a formação da renda, ou que tenham suas necessidades 
atendidas por aquela unidade familiar. 
 

Família é um ou mais indivíduos que moram juntos, contribuem e/ou são 
beneficiados pela renda 

 
Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos brutos de todos os integrantes da 
família, ou seja, sem descontos, como o INSS ou Imposto de Renda. Os valores 
recebidos de alguns programas não são incluídos nessa soma. São eles: 
 
 

 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil;  
 

Recomenda-se que, inicialmente, o(a) agente de Ater agrupe as famílias da 

lista em comunidades, ou próximas umas das outras, e oriente o processo 

de Busca Ativa de modo a: i) evitar que, existindo famílias vizinhas 

enquadradas nos critérios básicos do Plano Brasil Sem Miséria, uma seja 

atendida e outra não; ii) possibilitar racionalização do trabalho de 

acompanhamento das famílias e da oferta de políticas sociais, de acesso à 

água, de comercialização, entre outras. 

Para auxiliar o trabalho de seleção e mobilização das famílias e de Busca 

Ativa, o(a) técnico(a) de Ater poderá consultar: a) a Secretaria Municipal 

de Assistência Social; b) o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural; 

c) a Secretaria Municipal de Agricultura; d) o Sindicato de Trabalhadores 

Rurais; e) o Colegiado de Desenvolvimento Territorial, entre outros. 
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 Programa Bolsa Família e demais programas de transferência condicionada 
de renda implementados pelo Governo Federal, estados, Distrito Federal ou 
municípios; 
 

 Programa Nacional de Inclusão de Jovens; 
 

 Auxílio Emergencial Financeiro e outros programas de transferência de renda 
destinados à população atingida por desastres, residente em municípios em estado 
de calamidade pública ou situação de emergência. 
 
Com exceção dos rendimentos citados acima, todas as outras remunerações são 
informadas no momento da entrevista. Os programas descritos acima são as 
exceções, ou seja, aquilo que não é somado como renda familiar, tornando 
obrigatória a declaração de todas as outras formas ou fontes de renda dos 
integrantes da família. 
 

Renda é a soma dos rendimentos brutos de todos os integrantes da família 
 
Remunerações mensais como aposentadoria, pensão, Benefício de Prestação 
Continuada da Assistência Social - BPC/LOAS, contribuições do INSS, auxílio-reclusão, 
seguro-desemprego, pensão alimentícia, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-
doença acidentário, salário-maternidade e salário-família, juros de caderneta de 
poupança, aluguel, arrendamento de imóveis, máquinas e animais etc., são somadas 
para a composição da renda familiar. 
 
Caso a pessoa trabalhe por conta própria, ou seja, é empregador, descontam-se da 
remuneração bruta as despesas gastas para manter o empreendimento, como 
pagamento da mão-de-obra, compra de equipamentos, matéria prima, luz e aluguel 
do espaço. O resultado é registrado no CadÚnico. 
     
Os agricultores e suas famílias permanecem, durante o ano todo, envolvidos com a 
produção agropecuária da unidade produtiva familiar. Para essas famílias, deve ser 
considerado, no cálculo da renda do CadÚnico, o conceito de ano agrícola, que 
equivale ao período de 12 meses. Como a atividade do agricultor familiar faz com 
que ele tenha gastos na produção agropecuária, o rendimento a ser registrado no 
CadÚnico corresponde à remuneração bruta descontando-se os gastos efetuados 
com o empreendimento, sem contar a produção para consumo próprio. 
 
 

A renda das famílias varia e é bastante dinâmica.  
Como essa variação é captada pelo CadÚnico? 

 
O CadÚnico é instrumento essencial para a superação da pobreza, pois possibilita a 
identificação do grau de vulnerabilidade das famílias cadastradas e suas principais 
necessidades, viabilizando o planejamento e a implementação de políticas públicas e 
programas sociais específicos. A variação de renda captada pelo CadÚnico é 
consequência da própria condição de fragilidade em que se encontram as famílias a 
cada momento, o que também pode variar ao longo do ano. 
 
Muitas famílias de baixa renda não possuem rendimentos regulares. Por exercerem 
trabalhos temporários ou informais, sua renda varia de um mês para o outro. Para 
trabalhar com essa variação, o formulário do CadÚnico considera duas referências 
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para calcular a renda da família: a remuneração recebida no mês anterior e a 
remuneração recebida nos últimos 12 meses. 
 
Por ser o instrumento que registra e fornece as características de famílias de baixa 
renda, a atualização cadastral do CadÚnico tem papel importante, já que assegura a 
qualidade dos dados e garante que as informações registradas estejam sempre de 
acordo com a realidade das famílias. 
 
A atualização cadastral é um processo permanente e contínuo realizado pela gestão 
municipal sempre que as informações das famílias se modificarem ou quando esgotar 
o prazo de 24 meses. Sempre que houver alteração na composição familiar, no 
endereço ou nas condições socioeconômicas das famílias, deverá ser realizada nova 
entrevista com a família e tais modificações devem ser inseridas no CadÚnico. 
 
 

Você, agente técnico de Ater, pode encontrar diferentes 
rendas na captação de informações para a emissão da 
DAP e/ou para a elaboração do diagnóstico familiar do 
Sig@livre que podem diferir do CadÚnico. Por que isso 

ocorre? 
 
No âmbito federal, existem várias bases de dados que são utilizadas para a gestão de 
diferentes políticas públicas. Muitas dessas bases de dados trazem informações 
socioeconômicas sobre as pessoas registradas, como é o caso do CadÚnico e da DAP. 
No entanto, as informações de renda constantes no CadÚnico, na DAP, e mesmo no 
Diagnóstico da família feito no Sig@livre, são captadas através de metodologias 
diferentes, o que pode gerar registros diferentes, que, no entanto, não são 
inconsistentes. 
 
No caso da DAP, por exemplo, são feitos alguns descontos no cálculo da renda da 
família conforme a atividade que a família desenvolve, agropecuária ou não 
agropecuária. Também são calculadas de forma diferenciada as rendas monetárias e 
não monetárias, como a renda que provém da produção destinada ao consumo 
próprio.  
 
Assim, o esperado é que as rendas das famílias levantadas para o Diagnóstico e 
aquelas constantes no CadÚnico e na DAP possuam diferenças. Isso ocorre porque 
cada política social direciona os formulários de acordo com suas especificidades. No 
caso do Diagnóstico realizado pelo(a) agente técnico, os dados obtidos permitem 
coletar informações complementares que auxiliam particularmente na elaboração do 
projeto de estruturação produtiva familiar. 
 
Para a inclusão de determinada família no Programa de Fomento, o(a) técnico(a) de 
Ater deve levar em conta o CadÚnico. Se essa informação não estiver disponível, 
como na Busca Ativa, consulte o gestor do CadÚnico no município de atuação para 
saber se a família pode ser incluída nos programas e ações do Plano Brasil Sem 
Miséria. 
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Legislação específica 
 
Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006 - Estabelece as diretrizes para a formulação da 
Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. 
 
Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011 - Institui o Programa de Fomento às 
Atividades Produtivas Rurais. 
 
Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007 - Dispõe sobre o Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal. 
 
Decreto nº 7.644, de 16 de dezembro de 2011 - Regulamenta o Programa de 
Fomento às Atividades Produtivas Rurais. 
 
Portaria nº 12, de 28 de maio de 2010 – Torna públicos os modelos de Declarações 
de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP), 
que identificam os agricultores familiares. 
 
Portaria nº 102, de 6 de dezembro de 2012 – Estabelece as condições e os 
procedimentos para emissão de DAP. 
 
 

Ouvidoria 
 
Para checar as informações das famílias cadastradas, o MDS verifica continuamente a 
consistência dos registros contidos na base de dados do CadÚnico, conforme sua 
responsabilidade legal. Para tanto, realiza periodicamente procedimentos de 
auditoria, por meio de cruzamentos de dados do CadÚnico com outros registros 
administrativos. Ao realizar este procedimento, o MDS identifica e apura os indícios 
de inconsistências ou de possíveis irregularidades, principalmente em relação à 
composição familiar, ao vínculo de trabalho e à renda declarada. 
 
O MDS está disponível para denúncias, reclamações e dúvidas relacionadas ao 
CadÚnico. Para isso, são disponibilizados alguns canais de informação. 
 
Por email: 

cadastrounico@mds.gov.br 
 
Por telefone: 

0800 707 2003 (segunda a sexta-feira, das 7h às 19h) 
 
Por formulário eletrônico: 

http://www.mds.gov.br/form_ouvidoria 
 


