Concurso Ideias Renovadoras

PLANTANDO ÁRVORES

E COLHENDO ALIMENTOS NA
BACIA DO RIO DOCE

O QUE É O CONCURSO
O Concurso Ideias Renovadoras: Plantando Árvores
e Colhendo Alimentos na Bacia do rio Doce é um dos
objetivos do convênio entre a Fundação Renova e o
WWF-Brasil.
As duas instituições estão desenvolvendo um projeto
de recuperação florestal em larga escala, integrando
desenvolvimento rural sustentável com uma abordagem inclusiva das comunidades na bacia do Rio Doce.
O Concurso é uma das etapas deste projeto, sendo a
realização de responsabilidade da Fundação Renova, a
curadoria técnico do concurso do WWF-Brasil e, como
parceiros, o Instituto Terra e o Centro Internacional de
Pesquisa Agroflorestal (ICRAF).

OBJETIVO
O objetivo do Concurso é selecionar as 5 melhores iniciativas de SAF inscritas que estejam sendo implantadas
no Brasil, na bacia do rio Doce ou em qualquer outra
parte do território nacional, e que contribuam, de alguma
forma, para a restauração florestal.
A partir dessas iniciativas selecionadas, será realizado um trabalho de imersão no Instituto Terra, em
Aimorés (MG), com especialistas e parceiros para o
desenvolvimento de no mínimo três novos arranjos de
SAF que poderão ser implantadas na bacia do Rio Doce
pela Fundação Renova, contribuindo para o alcance dos
objetivos de recuperação florestal da bacia do rio Doce.
Os selecionados para participar da imersão trarão todo
conhecimento local de suas regiões e contribuirão
com suas experiências práticas como subsídio para,
juntamente com os especialistas e parceiros, construir
os novos arranjos de SAF.

O QUE SÃO SISTEMAS
AGROFLORESTAIS?
Para fins destes Concurso, Sistemas Agroflorestais
(SAF) são sistemas de produção integrada que reúnem
espécies vegetais e/ou animais, com o plantio de árvores, visando tanto a produção de alimentos, quanto o
plantio de espécies arbóreas (para restauração florestal, produção de frutas, captura de carbono, etc.).
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PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DOS
SISTEMAS AGROFLORESTAIS
RECUPERAÇÃO
De pastagens degradadas
ROTAÇÃO
De culturas
MAIOR SEGURANÇA FINANCEIRA
Por meio da diversificação da produção
REESTRUTURAÇÃO
Física do solo e aumento do teor de
matéria orgânica
REDUÇÃO DE PRAGAS
Doenças e plantas daninhas
ÁGUA E SOLO
Aumentar a capacidade de
armazenamento de água no solo
BIOMASSA
Suprir a superfície do solo com matéria
orgânica, devido à biomassa produzida
pelas árvores
MOBILIZAR NUTRIENTES
Lixiviados nos horizontes mais profundos
do solo, em função da maior profundidade
das raízes das árvores
PROMOVER COBERTURA
Do solo contra insolação e agentes
erosivos (como vento e água)

ATIVIDADE BIOLÓGICA
Intensificar a atividade biológica do solo,
pelo acúmulo de matéria orgânica
PROTEGER AS PLANTAS
Herbáceas e arbustivas contra o vento
AUXILIAR NA RECUPERAÇÃO
Dos solos degradados, particularmente
com o uso de espécies leguminosas e de
alta produção de matéria verde
REDUZIR
A infestação de ervas indesejáveis, a
incidência de pragas e de patógenos
CONTRIBUIR
Para o sequestro de carbono, em especial
pelo sistema florestal
AUMENTAR A PRODUÇÃO DE ÁGUA
Devido aos diferentes perfis de raízes,
que sustentam o solo em profundidade e
facilitam a infiltração de água superficial,
abastecendo o lençol freático

QUAL A PREMIAÇÃO DO
CONCURSO?
As cinco melhores iniciativas de SAF inscritas no Concurso receberão a seguinte premiação:
PREMIAÇÃO EM DINHEIRO: R$ 6.000,00
para cada um dos 5 selecionados
RECONHECIMENTO: das 5 melhores práticas de SAF inscritas no concurso, sendo
preferencialmente 3 inseridas na bacia do
rio Doce e 2 localizadas em qualquer outra área do território nacional
VISIBILIDADE: portas abertas para novas oportunidades e divulgação de uma
publicação online com todas as propostas inscritas no concurso
PRÁTICA: elaboração de arranjos de SAF
específicos para a bacia do rio Doce, pensado por especialistas e parceiros, com a
participação dos 5 selecionados, que poderão ser implementados na bacia
Além disso, haverá uma fase de imersão presencial, a
princípio em setembro de 2020, com a realização de uma
oficina de elaboração de arranjos de SAF para a bacia do
rio Doce, na sede do Instituto Terra, em Aimorés (MG).
As cinco iniciativas selecionadas se reunirão com especialistas, parceiros, governos estaduais de MG e ES,
academia, ONGs, entre outros, para “mergulhar” no
contexto da região e elaborar arranjos de SAF específicos para a bacia do rio Doce.

COMO FAÇO A MINHA
INSCRIÇÃO?
Para se inscrever, basta acessar a página do concurso
aqui e preencher o formulário de inscrição. Ao clicar no
botão laranja “Acesse o Formulário”, você será redirecionando para o portal Prosas, onde deve fazer sua inscrição na modalidade “empreendedor”.
Somente depois de realizar o cadastramento, você terá
acesso ao formulário de inscrição. Preencha todo o formulário e depois envie sua inscrição.
Se tiver dúvidas, você pode acessar aqui o passo a passo
de como preencher o formulário de inscrição ou mandar
sua dúvida para o e-mail psariodoce@fundacaorenova.org

INCREVA-SE!

REALIZAÇÃO
A Fundação Renova é uma entidade de direito privado,
sem fins lucrativos, constituída com o exclusivo propósito de gerir e executar os programas e ações de reparação e compensação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão.
A Fundação foi estabelecida por meio de um Termo de
Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC), assinado entre Samarco, suas acionistas Vale e BHP, os
governos federal e dos estados de Minas Gerais e do
Espírito Santo, além de uma série de autarquias, fundações e institutos (como Ibama, Instituto Chico Mendes, Agência Nacional de Águas, Instituto Estadual de
Florestas, Funai, Secretarias de Meio Ambiente, dentre
outros), em março de 2016.

CURADORIA TÉCNICA
O WWF-Brasil é uma organização não governamental
brasileira e sem fins lucrativos que trabalha para mudar
a atual trajetória de degradação ambiental e promover
um futuro onde sociedade e natureza vivam em harmonia. Criada em 1996, atua em todo Brasil e integra a
Rede WWF (Fundo Mundial para a Natureza), presente
em mais de 100 países.
Apoie nosso trabalho em wwf.org.br/doe.

PARCEIROS
O Instituto Terra é uma organização civil sem fins lucrativos fundada em abril de 1998, que atua na região do
Vale do Rio Doce, entre os Estados de Minas Gerais e
Espírito Santo.
Trata-se de uma região do Brasil que vivencia as consequências do desmatamento e do uso desordenado dos
recursos naturais como a seca, a erosão do solo e a falta
de condições para o homem do campo viver e prosperar.

O Centro Internacional de Pesquisa Agroflorestal (ICRAF)
é um centro de excelência em ciência e desenvolvimento
que aproveita os benefícios das árvores para as pessoas
e o meio ambiente. No Brasil, realiza pesquisas e gera conhecimento para criação de soluções práticas que promovem a restauração e a produção sustentável.
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Por que estamos aqui?
Para frear a degradação do meio ambiente e para construir um futuro
no qual os seres humanos vivam em harmonia com a natureza.
wwf.org.br
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