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Lançamento 
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elaborado 
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online 
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2006 – 
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• 1995 – 1996: Lançamento do Pronaf  - criação da Declaração de Aptidão ao Pronaf  (DAP) pelo 

Manual de Crédito Rural (MCR) como uma forma de declaração do Agricultor Familiar estar 

APTO a adquirir o Crédito Rural.  

• 1997 – 2000: Documento elaborado pelo próprio agricultor 

• 2001 – 2006: Documento enviado ao antigo MDA para ser registrado no sistema. Início do 

processo de controle da emissão 

• 2006 – Até hoje: Emissão eletrônica de DAP - Sistema online (DAPweb) 

Histórico 



A nova identidade do(a) Agricultor(a) Familiar 

DECRETO 9.064, de 31 de maio de 2017 - Institui o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar e;  
Regulamenta a Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006 

 

Passaporte para acesso à todas as 

Políticas Públicas do público 

beneficiário da Lei da Agricultura 

Familiar. 



CADASTRO NACIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR 
INSTRUMENTO DA POLÍTICA NACIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR 

DETERMINAÇÕES 

LEGAIS 

PREMISSAS 

 Ser requisito básico para acesso a todas as ações, programas 

e políticas públicas direcionadas ao apoio e desenvolvimento 

da agricultura familiar. 

 Substituir a DAP - Declaração de Aptidão ao Programa 

Nacional da Agricultura Familiar (Pronaf)  para fins de acesso 

às ações e às políticas públicas destinadas à UFPA, aos 

empreendimentos familiares rurais e às formas associativas 

de organização da agricultura familiar.” 

 Transparência. 
 

 Eficiência. 
 

 Segurança Jurídica. 
 

 Período de transição seguro e tranquilo. 



LEI Nº 11.326 DE 24 DE JULHO DE 2006 – Lei da Agricultura Familiar  

DECRETO Nº 9.064, DE 31 DE MAIO DE 2017 – Dispõe sobre a UFPA, institui o Cadastro Nacional 

da Agricultura Familiar e regulamenta a Lei nº 11.326/2006. 

• DECRETO Nº 10.688, DE 26 DE ABRIL DE 2021 – Altera o Decreto nº 9.064, de 31 de maio 

de 2017, 

PORTARIA SAF/MAPA Nº 242, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021 – procedimentos gerais para 

inscrição no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) 

• PORTARIA SAF/MAPA Nº 264, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021 – Altera a Portaria SAF/MAPA 

nº 242, de 08 de novembro de 2021 

PORTARIA MAPA Nº 387, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021 - Institui o documento CAF-Pronaf em 

substituição DAP, para fins de acesso ao crédito rural no âmbito do Pronaf. 

Normativos 



Considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que 

pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes 

requisitos: 

I. não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;  

II. utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;  

III.  tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; e   

IV. dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.  

Critérios 



São também beneficiários desta Lei 11.326/2006:  

I. Silvicultores; 

II. Aqüicultores; 

III. Extrativistas; 

IV. Pescadores; 

V. Povos indígenas; 

VI. Comunidades remanescentes de quilombos rurais; 

VII. Povos e comunidades tradicionais; 

VIII. Empreendimento Familiar Rural (EFR); 

IX. Formas Associativas de Organização da Agricultura Familiar (Associações e Cooperativas). 

Critérios 



Critérios de enquadramento estabelecidos na Lei  nº 11.326/2006 e no Manual de Crédito 

(MCR); 

Limites máximo de rendas conforme enquadramento. 

• Grupo B = R$ 23 mil 

• Grupo V = R$ 500 mil; 

Limite de pessoas da família cadastradas (Apenas Titulares e Acessórias); 

Limite de áreas cadastradas, limitando o cálculo dos módulos fiscais.  

Diferenças nos critérios de emissão  



Identificação do AF nos requisitos da Lei nº 11.326/2006 e na sua regulamentação por 

Decreto 9.064/2017 e Portaria nº 242/2021; 

Não há limite de renda; 

Todas as áreas exploradas deverão ser cadastradas;  

Todos os membros da Unidade Familiar deverão ser cadastrados;  

Documentos de comprovação da declaração anexados ao final; 

Prefeituras Municipais que tiverem interesse poderão ser Cadastradoras do CAF. 

Não há mais a tipificação como na DAP. Qualquer cadastrador pode cadastrar qualquer 

público. 

 

Diferenças nos critérios de emissão  



Identificação de todas as pessoas da unidade familiar; 

Identificação de todas as áreas, contíguas ou não, que compõe o 

estabelecimento; 

Definição de  responsabilidades na atuação da rede emissora; 

Exigência de qualificação do agente emissor; 

Definição e graduação de penalidades para todos os envolvidos (emissores e 

beneficiários); 

Especificação  das vedações. 

 

Orientação normativa 



 É vedado ao Agente Emissor: 

 

I - emitir CAF para Associação ou Cooperativa da qual o Agente Emissor integre os quadros como 

associado ou cooperado; 

II - emitir CAF para parente consanguíneo ou por adoção em linha reta ou colateral, até o 3º grau; 

III - emitir CAF para parente por afinidade originário de vínculo matrimonial ou resultantes de união 

estável, até o 2º grau; 

IV - emitir CAF fora de sua área de atuação territorial; 

V - usar de artifícios para retardar ou dificultar emissão regular de CAF; 

VI - solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, para si ou qualquer 

pessoa física ou jurídica, a percepção de gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de 

qualquer espécie, para o cumprimento da sua missão ou para influenciar outro servidor para o 

mesmo fim. 

VI - exigir do beneficiário a apresentação de título de eleitor 

Vedações 



Toda UFPA cadastrada na mesma inscrição e 

com número único; 

Informações validadas via sistema (durante e 

após o cadastro); 

Digitalização de documentos comprobatórios 

das informações declaradas; 

Validade do Cadastro por 2 anos 

Cadastro Nacional da Agricultura Familiar 



Cadastro Nacional da Agricultura Familiar 

 

 

O Serviço de inscrição no CAF 

proporciona segurança 

jurídica, transparência e 

eficácia nos registros. 
 
Isso significa que os dados 

declarados serão validados no 

momento da inscrição e 

posteriormente por rotinas de 

auditorias. 
 
 



Cadastro Nacional da Agricultura Familiar 



Cadastro Nacional da Agricultura Familiar 



Cadastro Nacional da Agricultura Familiar 



Cadastro Nacional da Agricultura Familiar 

A inscrição ativa no CAF é 

requisito para acesso às 

políticas públicas da 

Agricultura Familiar. 



TRANSIÇÃO DAP / CAF 

DAPs emitidas até 30/06/2022 terão validade de 2 anos; 

Não haverá necessidade de troca imediata de DAP/CAF; 

Não serão “aproveitadas” informações da DAP para preenchimento 

do CAF; 

As entidades continuarão acessando os dados da DAP/CAF no 

mesmo formato até sua mudança; 

Está sendo finalizado um novo WebService para atender os agentes 

financeiros e demais políticas públicas que acessam os dados da DAP. 



CAPACITAÇÃO 

22 

  Agentes Cadastradores: 

4 mil alunos capacitados 

a cada 15 dias. 

Capacitação de gerentes 

das divisões de rede do 

CAF: 442 capacitados.  

O projeto de capacitação é realizado na modalidade EAD disponibilizado em duas plataformas. 

Até a até o início de Junho 10 mil cadastradores 

estarão habilitados a operar o CAFWEB. 

As EMATERs foram as primeiras entidades a ingressar na 

Rede CAF e portanto tiveram prioridade na capacitação. 



Peças Publicitárias: 

Banners, Folders, 

Cartilhas, Vídeos, 

Redes Sociais, Site. 

DIVULGAÇÃO 

27 a 30 de Março: Divulgação Prefeituras em Natal/RN 

27 de Abril:            Marcha dos Prefeitos em Brasília/DF 

10 e 11 de Maio:   AGROTINS em Palmas/TO 

16 e 17 de Maio:   Divulgação Prefeituras em Vitória/ES. 

25 e 26 de Maio:   Divulgação Prefeituras em Fortaleza/CE. 

1 e 2 de Junho:     Divulgação Prefeituras em Campo Grande/MS. 

1 e 2 de Junho:     Divulgação para Cooperativas em Manaus/MA. 

8 a 10 de Junho:   Divulgação Prefeituras em Salvador/BA. 

15 de Junho:         Live com a CNA 



Status da Implantação 

24 

63% 

Confederações Sindicais 

56
% 

Demais Instituições 

78% 

Total da Migração da Rede 

89
% 

EMATERs 



CAF - VISÃO DE FUTURO 



CAF - VISÃO DE FUTURO 



 



pela atenção! 
Obrigado 

 
Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo 

Ministério da Agricultura e Abastecimento 
 
 

Gabriel Affonso Assmann 
Coordenador-Geral do CAF 

gabriel.assmann@agro.gov.br 

 


