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ANEXO I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
 

CONCURSO IDEIAS RENOVADORAS: PLANTANDO ÁRVORES E COLHENDO ALIMENTOS 
 
* O envio da inscrição por e-mail ou WhatsApp poderá acontecer, desde que enviada foto legível de todas as 
páginas deste formulário de inscrição e enviados os arquivos obrigatórios (listados no item VI, que se encontra 
no final deste formulário) para psariodoce@fundacaorenova.org ou (61)99688-8293 
 
** Qualquer dúvida sobre o preenchimento do formulário de inscrição, sobre o edital ou sobre qualquer 
assunto relacionado ao Concurso Ideias Renovadoras, poderá ser encaminhada para o e-mail: 
psariodoce@fundacaorenova.org ou para o WhatsApp (61)99688-8293  
 
 
I - Identificação da iniciativa, projeto ou atividade de Sistemas Agroflorestais (SAF) 

1. Nome da iniciativa/projeto/atividade de SAF que está sendo inscrita: 

 
 
 

2. Localização do projeto, atividade ou iniciativa de SAF, conforme item 4 do Edital: [resposta única] 
(     )Localizadas total ou parcialmente em municípios da bacia do rio Doce 

(     )Localizadas em porção do território nacional externa aos municípios da bacia do rio Doce 

 
II - Identificação do proprietário ou representante  

3. Pessoa física ou jurídica: [marcar resposta única]  
(     )Pessoa física 

(     )Pessoa jurídica 

4. Nome completo do proprietário ou representante: 

 
 
 

5. Data de nascimento:  

 

6. CPF ou CNPJ:  

 

7. Endereço:  
 
 
 

8. CEP: 

 

9. Município: 

 

10. UF:  

 

11. E-mail: 

 

mailto:psariodoce@fundacaorenova.org
mailto:psariodoce@fundacaorenova.org
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12. Telefone: 
 

13. Outros colaboradores envolvidos no projeto (nomes completos): 

 

 

 

 

14. Perfil do proprietário/representante legal: [selecionar resposta única] 
(     )Produtor rural 

(     )Aluno 

(     )Empresa 

(     )Organização sem fins lucrativos (Associações) 

(     )Escola 

(     )Instituição de ensino/pesquisa 

(     )Cooperativa 

(     )Outro. Especificar:____________________________________________________________________ 

 
III - Informações gerais sobre a iniciativa/projeto/atividade 

15. Município onde está localizada a iniciativa de SAF: 

 

 

16. UF: 

 

17. Endereço: 

 

 

18. Website, Facebook ou outras plataformas sobre a iniciativa/propriedade, caso tenha: 
 

 

 

19. O(s) representante(s) e colaborador(es) da iniciativa de SAF são funcionários, estagiários ou 
terceirizados de algum dos parceiros do Concurso (WWF-BR, Renova, ICRAF e Instituto Terra - 
incluindo os componentes da Comissão Julgadora), parentes destes até segundo grau, ou, de alguma 
forma, participaram da execução deste Concurso. 

(     )Sim 

(     )Não 

20. Sua iniciativa ou projeto de SAF está vinculado(a) a repasse de recursos financeiros oriundos da 
Fundação Renova ou de qualquer um dos apoiadores do Concurso – WWF-Brasil, ICRAF e Instituto 
Terra? (Observe o item 3.1.3 do regulamento) 

(     )Sim 

(     )Não 

21. Qual o tamanho total da propriedade?  
(     )Até 5 hectares 

(     )De 6 a 20 hectares 

(     )De 21 a 50 hectares 

(     )De 51 a 100 hectares 

(     )Mais de 100 hectares 
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22. Qual o objetivo de sua área de SAF? [ranquear as opções: 1º, 2º, 3º, ...] 
(     )Diversificar a produção (segurança alimentar) 

(     )Recuperação florestal (restauração) 

(     )Produção de alimentos para comercialização 

(     )Produção de alimentos saudáveis para consumo próprio 

(     )Outra. Especificar: ___________________________________________________________________ 

23. Qual o tamanho da área de SAF? 
(     )Até 5.000 m2 

(     )De 5001 a 10.000 m2 (1ha) 

(     )De 10.001 m² a 25.000 m² (2,5ha) 

(     )De 25.001 m² a 50.000 m² (5ha) 

(     )Acima de 5 hectares 

24. Considerando os tipos de SAF descritos no Edital (item 1.2), qual SAF está instalado? [selecionar 
resposta única] 

(     )Silvipastoril 

(     )Agrossilvipastoril 

(     )Agrossilvicultural 

(     )Agrofloresta sucessional ou biodiversa 

(     )Quintal agroflorestal 

 

* Lembrando que o participante poderá inscrever quantas iniciativas desejar, entretanto, deverá ser 

enviado 01 (um) formulário para cada iniciativa. 

25. Tempo de plantio (estabelecimento) da área de SAF:  
(     ) até 1 ano 

(     )1 a 2 anos 

(     )De 2 a 5 anos 

(     )Mais de 5 anos 

26. Com relação à diversidade de espécies, quantas espécies diferentes foram semeadas/plantadas no 
SAF? 

(     )Até 10 espécies 

(     )De 11 a 20 espécies 

(     )Mais de 21 espécies 

27. Do total de espécies plantadas no SAF, quantas foram as espécies arbóreas nativas? 
(     )Somente 1 espécie 

(     )De 2 a 5 espécies 

(     )De 6 a 10 espécies 

(     )Mais de 11 espécies 

(     )Sem espécie arbórea nativa 

28. Do total de espécies plantadas no SAF, quantas foram voltadas à alimentação (grãos, frutas, verduras, 
etc.)? 

(     )Até 5 espécies 

(     )De 6 a 12 espécies 

(     )De 13 a 20 espécies 

(     )Mais de 21 espécies 

29. Seu SAF inclui a criação de animais? Se sim, quais? 
(     )Não 

(     )Sim, bovinos. 

(     )Sim, bovinos e frangos 

(     )Sim, frangos 

(     )Sim, outro. Especificar: ______________________________________________________________ 
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30. No caso de SAF com criação de animais, quantos animais, ao total, estão inseridos na área do SAF? 
(     )Até 5 animais 

(     )De 6 a 12 animais 

(     )De 13 a 20 animais 

(     )Mais de 21 animais 

31. É obtido do SAF sementes e propágulos para comercialização e/ou ampliação de novos plantios de 
SAFs? [selecionar resposta única] 

(     )Sim, são obtidos sementes e propágulos para comercialização e ampliação de novos plantios de SAFs 

(     )Sim, são obtidos sementes e propágulos para comercialização 

(     )Sim, são obtidos sementes e propágulos para ampliação de novos plantios de SAFs 

(     )Não 

(     )Não sei 

32. A propriedade onde se encontra a iniciativa/projeto de SAF apresenta CAR (Cadastro Ambiental 
Rural)?  

(     )Sim 

(     )Não 

33. Recebe ou recebeu assistência técnica para a implantação e manutenção de sua iniciativa/projeto 
SAF? Informe por meio de quem ou qual instituição?  

(     )Sim. Qual instituição? ______________________________________________________________ 

(     )Não 

 
IV - Informações específicas sobre a iniciativa/projeto/atividade 

❖ Aspectos ambientais 

34. Quais desses benefícios ambientais você identifica que o seu SAF proporcionou na propriedade? 
[selecionar respostas formando um ranking: 1º, 2º, 3º, ...] 

(     )Aumento na produção de água 

(     )Controle de erosão 

(     )Aumento de insetos e polinizadores 

(     )Amenização da temperatura 

(     )Restauração/recuperação florestal 

35. São plantadas espécies com a intenção de produção de biomassa para cobertura e nutrição do solo do 
SAF? Se sim, qual? 

(     )Sim. Qual: _________________________________________________________________________ 

(     )Não 

(     )Não sei 

36. O sistema é manejado constantemente com grande quantidade de biomassa gerada acumulada no 
solo (como, por exemplo, podas periódicas de formação e ou condução de árvores frutíferas ou nativas 
e que geram grande quantidade de galhos, troncos e folhas para cobertura do solo)? 

(     )Sim 

(     )Não 

(     )Não sei  

37. Existem espécies com auto potencial melífero, atrativo de abelhas? Se sim, quais? 
(     )Sim. Quais: ________________________________________________________________________ 

(     )Não 

(     )Não sei 
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38. Existe alguma estratégia no arranjo de SAF que ajude na contenção de erosão, como, por exemplo, 
plantio em curva de nível, manejo com bastante madeira no solo, plantios de espécies perenes que 
ajudam a controlar erosão, etc? Se sim, quais? 

(     )Sim. Quais: _________________________________________________________________________ 

(     )Não 

(     )Não sei 

39. Quantas espécies florestais nativas foram semeadas/plantadas para fins de restauração florestal? 
(     )Nenhuma 

(     )Até 5 espécies 

(     )De 6 a 12 espécies 

(     )Mais de 13 espécies 

40. Para fins de restauração florestal, foram plantadas espécies não arbóreas? 
(     )Sim, foram plantadas espécies rasteiras 

(     )Não, foram plantadas apenas espécies arbóreas para fins de restauração florestal 

41. O projeto é ambientalmente sustentável? Por quê?  

 

 

 

 
❖ Aspectos socioeconômicos 

42. Quantas espécies florestais nativas foram semeadas/plantadas para fins econômicos?  
(     )Nenhuma 

(     )Até 5 espécies 

(     )De 6 a 12 espécies 

(     )Mais de 13 espécies 

43. Qual o benefício econômico do projeto/atividade?  
 
 
 

44. O desenvolvimento do projeto/atividade proporcionou melhoria na renda da família? 
(     )Sim 

(     )Não 

(     )Não sei 

45. Quantas pessoas no total estão envolvidas no SAF?  
 
 

46. Quantos membros da família estão envolvidos no SAF?  
 
 

47. Quais membros da família estão envolvidos no SAF? [selecionar uma ou várias respostas] 
(     )Pai 

(     )Mãe 

(     )Avó ou avô 

(     )Filho(a)(a) 

(     )Outro. Especificar: ___________________________________________________________________ 

48. Os jovens foram envolvidos na decisão e planejamento do SAF?  
(     )Sim 

(     )Não 
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49. Os jovens foram envolvidos no plantio e colheita do SAF?  
(     )Sim 

(     )Não 

50. Os jovens foram envolvidos na comercialização dos produtos in natura do SAF? 
(     )Sim 

(     )Não 

51. Os jovens foram envolvidos no processamento dos produtos do SAF (fabricação de geleias, licor, 
biscoitos, queijo, etc)? 

(     )Sim 

(     )Não 

52. As mulheres foram envolvidas na decisão e planejamento do SAF? 
(     )Sim 

(     )Não 

53. As mulheres foram envolvidas no plantio e colheita do SAF?  
(     )Sim 

(     )Não 

54. As mulheres foram envolvidas na comercialização dos produtos in natura do SAF? 
(     )Sim 

(     )Não 

55. As mulheres foram envolvidas no processamento dos produtos do SAF (fabricação de geleias, licor, 
biscoitos, queijo, etc)? 

(     )Sim 

(     )Não 

56. Há atividade de artesanato com produtos do SAF (fabricação de colar, anéis, caixinhas, etc)? 
(     )Sim 

(     )Não 

57. Há ou houve contratação de mão de obra externa para alguma etapa (do plantio até a colheita e venda 
dos produtos)?  

(     )Sim, já houve 

(     )Sim, ainda há 

(     )Não 

58. Se sim, quantas pessoas foram contratadas como mão de obra externa para trabalharem no SAF?  
 
 

59. Se sim, para qual atividade foi contratada mão de obra externa?  [selecionar uma ou várias respostas]  
(     )Plantio 

(     )Colheita 

(     )Comercialização 

(     )Processamento  

(     )Outra. Especificar: __________________________________________________________________ 

60. Os SAFs estão conseguindo gerar uma receita suficiente para ajudar nas despesas de investimento e 
gerar lucro? 

(     )Sim 

(     )Não 

(     )Não sei 

61. Qual o benefício social do projeto? 
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62. Os SAFs proporcionaram engajamento social na região, por exemplo, criação ou fortalecimento de 
associações e cooperativas, eventos de mutirão entre os agricultores, etc.? [selecionar uma ou várias 
respostas] 

(     )Sim, criou cooperativa 

(     )Sim, criou associação 

(     )Sim, mutirões 

(     )Sim, outra opção. Especificar: ________________________________________________________ 

(     )Não 

63. O projeto contou com o envolvimento da comunidade local? Se sim, como foi? 

 

 
 

64. O projeto está alinhado com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)? Selecione quais e 
descreva brevemente como. [selecionar uma ou várias respostas]  

(     )Objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares 

(     )Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a 

agricultura sustentável 

(     )Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades 

(     )Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de 

aprendizagem ao longo da vida para todas e todos 

(     )Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas 

(     )Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos 

(     )Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todas e 

todos 

(     )Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e 

produtivo e trabalho decente para todas e todos 

(     )Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e 

fomentar a inovação 

(     )Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles 

(     )Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis 

(     )Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis 

(     )Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos 

(     )Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o 

desenvolvimento sustentável 

(     )Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de 

forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a 

perda de biodiversidade 

(     )Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, 

proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos 

os níveis 

(     )Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento 

sustentável 

 
*Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são uma coleção de 17 metas globais estabelecidas pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas 
 
Como: 
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65. O projeto/atividade promoveu melhoria em algum(uns) desse(s) segmento(s)? [selecionar uma ou 
várias respostas] [ranquear as opções: 1º, 2º, 3º, ...] 

(     )Inclusão social  

(     )Igualdade de gênero   

(     )Inclusão de povos indígenas/tradicionais 

(     )Redução da pobreza 

(     )Oportunidade de novos negócios  

(     )Oportunidade de inclusão de jovens 

 

❖ Aspectos produtivos ou de comercialização 

66. Vende produtos dos SAFs?  
(     )Sim, para agroindústrias 

(     )Sim, para feiras 

(     )Sim, diretamente para os consumidores 

(     )Sim, outros. Especificar: _____________________________________________________________ 

(     )Não  

67. Vende com entrega direta aos consumidores (através de CSA – Comunidade que Sustenta a 
Agricultura, lista de transmissão de WhatsApp ou outra forma)? 

(     )Sim, através de CSA 

(     )Sim, através de lista de transmissão de WhatsApp 

(     )Sim, através de outra forma. Especificar: _________________________________________________ 

(     )Não 

68. Selecione quais produtos são produzidos ou já foram produzidos em seu SAF e indique qual é ou quais 
são os principais? [selecionar várias respostas] 

(     )Grãos 

(     )Legumes 

(     )Frutas 

(     )Verduras 

(     )Castanhas/sementes  

(     )Carne 

(     )Ovos 

(     )Leite 

(     )PANCs – Plantas Alimentícias Não Convencionais 

(     )Plantas medicinais 

(     )Flores tropicais 

(     )Outro. Especificar: ___________________________________________________________________ 

Principal(is): ___________________________________________________________________________ 

 

* PANC - Plantas Alimentícias Não Convencionais: refere-se a todas as plantas que possuem uma ou mais 

partes comestíveis, sendo elas espontâneas ou cultivadas, nativas ou exóticas que não estão incluídas em 

nosso cardápio cotidiano.  

69. Qual a quantidade de produtos produzidos mensalmente (especifique o produto e indique a unidade 
de medida em quilos, unidade ou outra)?  
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❖ Possibilidade de ganho de escala e replicabilidade 

70. A Iniciativa de SAF colabora para divulgar a produção em sistema agroflorestal na região (ex.:  como 
vitrine ou unidade demonstrativa e recebendo visitas)? Se sim, como?  

(     )Sim. Como: ________________________________________________________________________ 

(     )Não 

(     )Não sei 

71. Vizinhos da região iniciaram SAF a partir da observação de sua iniciativa?  
(     )Sim 

(     )Não 

(     )Não sei 

72. Quantas pessoas estão adotando a prática dos SAF na região? 
 
 

73. Conte como essas pessoas estão adotando a prática dos SAF na região?  
 
 
 
 
 
 

 
❖ Inovação 

74. É realizado manejo do SAF com ferramentas e maquinários adaptadas ao seu sistema?  
(     )Sim. Como: _______________________________________________________________________ 

(     )Não 

75. Adota práticas inovadoras de beneficiamento de forma a agregar valor a seus produtos?  
(     )Sim. Como: _______________________________________________________________________ 

(     )Não 

76. O projeto/atividade possui algum outro elemento inovador? Qual?  
 

 

 

 

 

 

V – Declaração  

Declaro estar de acordo com o edital do Concurso Ideias Renovadoras: Plantado Árvores e Colhendo 

Alimentos na Bacia do Rio Doce [selecionar resposta única] [resposta obrigatória] 

(     )Sim 

(     )Não 

 
 
 
 

_______________________________________________________________________ 
Assinatura do proprietário ou representante da iniciativa de SAF 
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VI – Anexos 

 

Arquivos obrigatórios: 

1. Documento de identificação oficial do(s) responsável(eis) como, no caso de Pessoa Jurídica, os 

documentos que comprovem a regularidade da empresa e, no caso de pessoa física, CPF, RG ou 

carteira de motorista, entre outros, que contenham o nº de CPF. 

2. Documento que comprove a localização da propriedade/posse onde a iniciativa de SAF está 

implantada, como documento da propriedade ou conta de luz; 

3. Pelo menos, 2 (duas) fotos (ou links de acesso a fotos publicadas) que possam detalhar melhor o 

projeto.  

 

Anexos opcionais:  

1. Fotos, vídeos ou links de acesso a fotos e vídeos publicados, que possam detalhar melhor o projeto; 

ou outros documentos, tais como textos, imagens, que ilustrem o projeto.  

 

*Atente-se ao disposto no item 5.4-Anexos do formulário de inscrição, do edital. 

* Se possível apresentar fotos de vários ângulos do SAF e das espécies plantadas. 

* Poderá enviar o link de acesso a vídeo, imagem ou site publicados no Youtube, ou outros sites (o que é mais 

recomendado do que inserir os arquivos propriamente ditos). Para enviar links, envie documento Word com 

todos os links que deseja compartilhar conosco. 


