PROGRAMA DE REABILITAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA RURAL DO DISTRITO FEDERAL REFLORESTAR
APRESENTAÇÃO
A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Distrito Federal – SEAPA, em
suas linhas de atuação voltadas para o desenvolvimento rural sustentável no DF,
lançou o Programa de Reabilitação Ambiental da área Rural do Distrito Federal –
REFLORESTAR.
Os pilares de sustentação do Programa REFLORESTAR se fundamentam na recuperação
e proteção dos recursos hídricos, na conservação do solo, capacitação e educação
ambiental, de forma a fornecer bases de apoio aos produtores rurais para a adequação
ambiental dos lotes rurais, com a recuperação das áreas de preservação permanente e
recomposição de reserva legal.

METAS DO REFLORESTAR






Revegetação de 50 hectares/ano;
Produção de 60 mil mudas/ano de espécies nativas do bioma Cerrado na
Granja Modelo do Ipê;
Atendimento de 200 lotes rurais;
Realização de 20 cursos/treinamentos;
Realização de 20 momentos educativos.

PÚBLICO PRIORITÁRIO
Agricultores Familiares e Pequenos Produtores ocupantes de Áreas Públicas Rurais sob
administração da SEAPA/DF.
SERVIÇOS OFERECIDOS PELA SEAPA





Orientação técnica e elaboração de projetos de revegetação;
Capacitação em instalação de viveiros e produção de mudas de espécies nativas
do bioma Cerrado;
Fornecimento de mudas de árvores sem custo para o produtor;
Serviços de mecanização agrícola para abertura de covas para plantio de
mudas.

CONTRAPARTIDA DOS PRODUTORES RURAIS/ASSOCIAÇÕES







Preparação das covas e plantio das mudas;
Cercamento para proteção da área plantada;
Manutenção das mudas plantadas por meio de tutoramento, coroamento,
capina, adubação por cobertura e combate à formiga pelo período mínimo de
dois anos;
Fornecimento de óleo diesel, alojamento e alimentação dos operadores e
motoristas, caso utilize os serviços de mecanização agrícola da SEAPA;
Abertura e fechamento de cercas para os serviços de mecanização, se
necessário.

Núcleo de Produção Vegetal – Granja do Ipê - (61) 3380-2847
NÚCLEO DE PROTEÇÃO E REABILITAÇÃO AMBIENTAL
SAIN Parque Rural – Ed. Sede SEAPA, 1º andar, Brasília-DF – Telefone: (61) 3348-7917

