
 

INFORMATIVO PROGRAMA REFLORESTAR 

 A Secretaria Municipal de Meio Ambiente informa que foi lançado o Edital de 
convocação para o Ciclo 2019 do Programa  Reflorestar, que é um programa 
Estadual de Ampliação da Cobertura Florestal.  

A prefeitura entendendo a importância, está através da Secretaria de meio 
Ambiente divulgando, apoiando e incentivando o programa. E disponibilizou um 
profissional técnico da secretaria para atuar junto aos produtores rurais para 
incentivar a adesão ao programa Reflorestar. 

O que é o Reflorestar? 

O Projeto Reflorestar é uma iniciativa do Governo do Estado do Espírito Santo 
e tem como objetivo promover a restauração do ciclo hidrológico por meio da 
conservação e recuperação da cobertura florestal, com geração de 
oportunidades e renda para o produtor rural, estimulando a adoção de práticas 
de uso sustentável dos solos. 

Este ano o município de Afonso Cláudio está contemplado por sua bacia de 
produção de água à montante de captação da CESAN. Desta forma as áreas 
prioritárias de atendimento em nossa área de atuação engloba as 
comunidades que seguem: 
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Quem pode participar? 

Todo proprietário de área rural (com prioridade para o pequeno produtor rural) 
que destina ou queira destinar parte de sua propriedade para fins de 
preservação do meio ambiente ou para práticas rurais sustentáveis. 



Quais os benefícios do Reflorestar? 

Entre os benefícios aos participantes, estão: 

1. O Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) em reconhecimento aos 
benefícios gerados pela floresta nativa conservada ou em recuperação; 

2. Apoio financeiro, na forma de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), para 
auxiliar na aquisição de insumos (mudas, material para cercamento, adubo e 
outros) necessários para o plantio de novas áreas com florestas; 

Modalidades de apoio financeiro oferecidas pelo Programa 

 Floresta em Pé: Pagamento por florestas conservadas e elegíveis para essa 
modalidade, podendo ser reconhecidos para fins de Pagamento por Serviços 
Ambientais (PSA) até 10 hectares por propriedade rural; 

 Regeneração Natural: Aquisição de insumos necessários ao isolamento de 
uma área para que ocorra a sua recuperação natural, e Pagamento pelos 
Serviços Ambientais (PSA) gerados; 

 Recuperação com Plantio: Aquisição de insumos necessários para o plantio 
de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica e Pagamento pelos Serviços 
Ambientais; 

 Sistemas Agroflorestais: Aquisição de insumos necessários para implantação 
de sistemas que combinam espécies florestais com culturas agrícolas como 
café, cacau, palmito, banana, dentre outras; 

 Sistemas Silvipastoris: Aquisição de insumos necessários para implantação 
de sistemas que combinam árvores com pastagens; 

 Floresta Manejada: Aquisição de insumos necessários para implantação de 
culturas florestais para o manejo florestal (sem corte raso). 

O repasse dos recursos é feito mediante assinatura de contrato entre o 
produtor rural e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
(Seama), por meio do qual são pactuados os usos a que se destinam os 
recursos. Os valores a serem pagos para aquisição de insumos e para o 
reconhecimento dos benefícios gerados pela floresta serão dimensionados com 
base em projeto técnico, que fará parte do contrato. 

Como participar 

Para participar os produtores rurais interessados em se cadastrar podem 
procurar a secretaria de Meio Ambiente, que funciona na Casa do Cidadão.    

 São necessários os seguintes documentos: 

 CPF e RG; 
 Comprovante de residência; 
 Certificado de Cadastro do Imóvel Rural – CCIR, ou outro documento que 

comprove a posse da propriedade a ser atendida; 
 CAR – Cadastro Ambiental Rural; 
 Certidão Negativa de débitos federal, estadual e municipal. 


