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 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

ARBORIZAÇÃO URBANA: PLANTANDO HOJE, PENSANDO NO AMANHÃ

CONCURSO DEDO VERDE 2019

REGULAMENTO

I - REALIZAÇÃO
Art. 1º O Concurso Dedo Verde – Desenhando o Meio Ambiente é uma realização da Prefeitura
de Caxias do Sul, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente – Semma (organizadora).

II - DO TEMA
Art.  2º O  Concurso  Dedo  Verde  –  Desenhando  o  Meio  Ambiente  2019 tem  como  tema
“Arborização urbana:  plantando hoje,  pensando no amanhã”, em consonância com o tema da
Semana Municipal do Meio Ambiente 2020.

III - DA JUSTIFICATIVA
Art. 3º O conceito de arborização urbana pode incluir toda cobertura vegetal de porte arbóreo
existente nas cidades. Essa vegetação ocupa, basicamente, três espaços distintos: as áreas livres
particulares, as áreas livres de uso público e potencialmente coletivas, como os parques e praças,
e  as  áreas  acompanhando  o  sistema  viário.  Pode-se  afirmar  que  a  grande  concentração
populacional na área urbana contribui em diversos níveis para a degradação ambiental, sendo a
arborização  urbana  um  eficiente  meio  de  mitigar  os  problemas  gerados  por  essa  elevada
densidade populacional. A vegetação existente na arborização urbana pode ser utilizada como
ferramenta de aproximação da população com a natureza, servindo, se bem trabalhada por meio
de processos educativos, como veículo para o estabelecimento de vínculos entre as pessoas e o
meio ambiente, já que em muitos casos as árvores existentes nas vias públicas são o contato
mais próximo da população com o ambiente natural.
A existência de árvores nas vias públicas pode gerar a obtenção de um ambiente urbano mais
agradável sob o ponto de vista ambiental, social, estético e até mesmo econômico, considerando
que com sua função paisagística, de embelezamento e harmonização da paisagem, pode diminuir
o impacto negativo de determinadas construções.
Do ponto de vista ecológico, os serviços ambientais prestados pela arborização urbana vão muito
além da redução da poluição atmosférica e da diminuição da impermeabilização do solo. Eles são
essenciais  para  a  manutenção  do  equilíbrio  ecológico, atuando  de  forma  imprescindível  na
conservação da biodiversidade na área urbana, já que árvores são fontes e locais de alimentação,
repouso e abrigo para diversas espécies da fauna, em especial para a avifauna, proporcionando
um ambiente favorável à reprodução.
Diante dessa concepção, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma) lança o  Concurso
Dedo Verde - Desenhando o Meio Ambiente.

IV – DOS OBJETIVOS 
Art.  4° A edição  do  Concurso  Dedo Verde  -  Desenhando  o  Meio  Ambiente  2019  tem como
objetivos:
a) envolver e integrar a comunidade com vistas à manutenção e à preservação da arborização
urbana.
b) incentivar  a participação individual  e coletiva das crianças e jovens,  a fim de que eles se
percebam  como  integrantes  interdependentes  e,  ao  mesmo  tempo,  agentes  protetores  e
transformadores  do  meio  ambiente,  privilegiando  o  desenvolvimento  de  competências  e



habilidades  e  a  formação  de conceitos,  bem como a constituição  de valores  e  a  adoção de
atitudes,  no sentido de assegurar ao sujeito as condições mínimas para o pleno exercício da
cidadania, contribuindo para a sustentabilidade das presentes e das futuras gerações; 
c) estimular crianças a expressar, apresentar, por meio do desenho (lúdico), soluções que visem
medidas, alternativas e projetos com foco em arborização urbana;
d) promover o debate sobre a importância da arborização urbana.

V – DO PÚBLICO REFERENCIAL
Art.  5° Estudantes regularmente  matriculados  na  Educação  Infantil,  de  escolas  públicas  e
privadas, de Caxias do Sul.

VI – DA PARTICIPAÇÃO
Art.  6°  A  participação  no  concurso  será  efetivada  mediante  a  entrega  dos  desenhos  e
preenchimento da ficha de inscrição dentro dos prazos estabelecidos neste regulamento.

VII – DAS CONDIÇÕES
Art.  7°  Cada estudante poderá participar  com um desenho,  feito  em folha de papel  desenho
branca, tamanho A4, obrigatoriamente na posição horizontal (paisagem) e sem margens.

Art. 8° No verso da folha do desenho deverá constar uma etiqueta contendo o título do desenho,
o nome da escola, nome e idade do estudante. Conforme modelo a seguir:

a) Título do desenho:
b) Escola:
c) Nome do estudante: 
d) Idade:

Art. 9° Serão desclassificados desenhos que apresentem:
a) técnicas de colagem;
b) qualquer tipo de identificação na frente da folha;
c) não apresentem todas as informações solicitadas.

VIII – DAS INSCRIÇÕES E ENTREGA DOS DESENHOS
Art. 10º Os desenhos deverão ser entregues de 16 de julho a 06 de setembro de 2019, das 10h
às 16h, na Gerência de Educação Ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma),
na avenida Ruben Bento Alves, nº 8.308, bairro Cinquentenário, em Caxias do Sul.

Art. 11º Desenhos enviados fora desse período não serão aceitos.

Art. 12º  No ato da entrega dos desenhos será preenchida uma ficha de inscrição em nome da
escola, com telefone para contato e responsável pela inscrição.

Parágrafo  Único:  Os desenhos  deverão  ser  originais  e  inéditos,  destinados  somente  a  este
concurso, não tendo recebido premiações em outros concursos.

IX – DA AVALIAÇÃO
Art.  13º  Os desenhos pré-selecionados pela  Comissão Organizadora ficarão disponíveis  para
votação por meio de um formulário eletrônico, encontrado no site da Prefeitura de Caxias do Sul.

X – RESULTADO
Art. 14º  Os vencedores serão comunicados pela organização do concurso, por meio da escola
participante, e serão convidados a participar da solenidade de premiação.

XI – DA PREMIAÇÃO
Art. 15º A premiação dos vencedores ocorrerá no dia 05 de outubro de 2019, no palco infanto
juvenil da Feira do Livro, às 15h.



Art. 16º Os vencedores receberão uma mochila com um kit de material escolar e um presente 
surpresa.

XII – DA COMISSÃO ORGANIZADORA
Art. 17º A Comissão Organizadora é constituída por representantes da Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente (Semma).

XIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art.  18º  A inscrição no concurso implica imediata adesão a todas as condições estabelecidas
neste regulamento, bem como às decisões da entidade promotora.

Art. 19º  Todos os desenhos premiados integrarão o acervo da Semma, podendo ser utilizados
pelos promotores do evento em qualquer forma, tempo ou lugar, sem obrigação de cachês, taxas
ou direitos para os autores. A Semma se comprometendo a publicar sempre o nome do autor do
desenho.

Art. 20º Eventuais alterações que poderão acontecer no decorrer do concurso serão resolvidas e
comunicadas pela entidade promotora, desde que não acarretem prejuízo aos participantes.

Art.  21º  As  decisões  da  Comissão  Organizadora  são  soberanas,  não  cabendo  recurso  em
qualquer instância.

Caxias do Sul, julho de 2019
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