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Como vimos anteriormente, a DAP é algo como um “passaporte” para o produtor rural ter acesso 
à ampla gama de políticas públicas voltadas para o Agro familiar. 

 

A mais relevante política pública que atende ao pequeno produtor é o Pronaf! E para 
conseguir acessá-lo, a  precisa estar  . 

 
Por isso é importante sabermos mais detalhes sobre ela (DAP), pois sua falta é uma dificuldade 
enorme para produtores acessarem as linhas de crédito. Você pode entender todo esse processo 
para ajudá-lo, e isso poderá “promover-te” à sua grande referência estratégica. 

 
A DAP demonstra e certifica que aquele estabelecimento em questão, é uma Unidade Familiar 
de Produção Rural (UFPR). Como tem grande relevância dentro do processo, a DAP possui 
uma gama de particularidades que devemos conhecer. 
E iniciamos com os 6 pré-requisitos para os produtores obterem a DAP, que são: 

 

1- Não possuir área superior a quatro módulos fiscais, sendo própria ou não, conforme legislação 
em vigor de cada município. 

 

2- Tenham o trabalho familiar como predominante na exploração do estabelecimento. 

 

3- Obtenham, no mínimo, 50% da renda bruta familiar da exploração agropecuária e não 
agropecuária do estabelecimento; 

 

4- Residam no estabelecimento ou em local próximo, considerando as características 
geográficas regionais; 

 
5- Tenham obtido renda bruta familiar nos últimos 12 meses de produção normal, que antecedem 

a solicitação da DAP, de até R$500.000,00 (Plano Safra 2021/2022), este número pode sofrer 

alteração a cada plano safra, e merece sua atenção; 
 

6- Explorem parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, arrendatário, comodatário, 
parceiro, concessionário do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) ou permissionário 
de áreas públicas. 
Essa sexta exigência é para muitos uma grande dificuldade, pois alguns produtores não 
tem a área legalizada, ou esteja com algum outro problema (embargo, por exemplo). 

 
Agora, relacione abaixo, os locais em sua região de atuação onde os produtores do agro familiar 

podem emitir suas DAPs, e quais os documentos que são solicitados neste processo: 
 

  _  _   

  _    _  _   

  _  _   

  _  _   
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Além das 6 características que acabamos de citar, a UFPR possui alguns critérios de exceção, 
que permitem obter a DAP se atendam, apenas no que couber das 6 exigências citadas 
anteriormente. Mas isso vale apenas para aqueles que sejam: 

 
1- pescadores - que se dediquem à pesca artesanal, com fins comerciais, explorando a 
atividade como autônomos, com meios próprios de produção, ou em regime de parceria com 
outros pescadores igualmente artesanais; 

 
2 - aquicultores - que explorem área não superior a 2 hectares de lâmina d'água ou, quando a 
exploração se efetivar em tanque-rede, que ocupem até quinhentos metros cúbicos de água; 

 

3- silvicultores - que cultivem florestas nativas ou exóticas e que promovam o manejo 
sustentável daqueles ambientes; 

 
Ainda podem obter DAP a UFPR que não se enquadra no item anteriores ou seja, não tenha 
área e/ou a área seja maior que 4 módulos fiscais, mas que se enquadre nos seguintes itens. 

 
A- Seja extrativistas - que exerçam o extrativismo artesanalmente no meio rural, excluídos os 
garimpeiros e faiscadores; 
B- Quilombolas - Integrantes de comunidades quilombolas rurais; 
C- Povos indígenas; 
D- Demais povos e comunidades tradicionais. 

 

Agora que você já reviu os itens primordiais para o Produtor obter uma DAP, vamos conhecer os 
tipos de DAPs. Sim, tem mais de um tipo de DAP. 

1. DAP pode ser de pessoa física - no caso do produtor individual; 
2. ou a DAP pode ser de pessoa jurídica, por exemplo uma cooperativa que tenha como 

membros agricultores familiares. 
3. Além destas duas DAPs, existem mais 8 tipos que NÃO vamos nos detalhar agora, mas 

se estiver com tempo disponível, pode ser legal dar uma olhadinha. 

 
Atualmente, são mais de 2,5 milhões de Unidades Familiares de Produção Rural- UFPR’s 
devidamente identificadas pela DAP. E deste total, aproximadamente, 4,7 mil organizações 
identificadas por meio da DAP Pessoa Jurídica. Vejam o universo de oportunidades... 

 
Considerando os locais que você conhece para emitir a DAP em sua região, qual deles tem sido 
mais ágil e eficiente? 

 

 

 

Como você tem atuado para indicar este local para seus associados, e quando foi a última vez 
que conversou com o pessoal sobre a situação e as dificuldades fundiárias aí na região? 
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