
                                                 

1º EDITAL DE FOTOGRAFIAS DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO CAIRUÇU:

CONCURSO FOTOGRÁFICO: “APA DO CAIRUÇU: DIVERSIDADE CÊNICA, BIOLÓGICA E 

CULTURAL”

1: APRESENTAÇÃO:

A APA do Cairuçu, Unidade de Conservação (UC) sob tutela do Instituto Chico Mendes de 

Conservação  da  Biodiversidade  (ICMBio),  torna  público  seu  primeiro  concurso  de 

fotografias com finalidade de estimular a produção fotográfica referente a esta Unidade, 

bem como   resgatar fotos que visem retratar a diversidade cênica, biológica e cultural 

desta Unidade de Conservação. Este concurso faz parte da comemoração dos 30 anos da 

APA, que serão completados em 27 de dezembro deste ano e cujo evento comemorativo 

acontecerá em março de 2014. 

2. OBJETIVO DO CONCURSO:

As fotos selecionadas neste concurso auxiliarão na composição de um banco de imagens 

sobre  a  Unidade  para  utilização  em  materiais  educativos/informativos  (camisetas, 

calendários,  folders,  cartazes,  entre outros)  sobre a APA Cairuçu.  As imagens também 



poderão ser utilizadas em exposições sobre a UC e virtualmente em sites que envolvam 

esta Unidade de Conservação.

3. TEMAS:

Poderão concorrer ao edital as fotografias que se enquadrem nos seguintes temas:

- paisagens da APA Cairuçu

- diversidade biológica da APA Cairuçu

- diversidade cultural da APA Cairuçu

4. DO REGULAMENTO:

-Cada participante poderá apresentar até 06 imagens para o concurso.

- Não há restrição quanto à técnica, podendo ser colorida ou em preto e branco.

- Ao enviar a fotografia, esta deverá estar em JPEG, no tamanho mínimo de 1.600 pixel no 

lado maior. Após a seleção, os vencedores deverão enviar as imagens em tamanho maior 

(de preferência em cd), com resolução de 300 dpi para que a Unidade possa providenciar 

a impressão.

- Não  serão  aceitas  imagens  com  manipulação  digital  excessiva,  que  modifique 

significativamente o assunto fotografado, ou que insira objetos ou pessoas artificialmente 

na imagem.

-Ao se inscreverem no concurso, os inscritos estarão concordando em autorizar o uso das 

imagens em mídias e materiais educativos/informativos (camisetas, calendários, folders, 

cartazes,  entre  outros)  e  exposições  da  APA  Cairuçu  sendo  assegurados  os  direitos 

autorais.



5. DAS INSCRIÇÕES:

Poderão ser realizadas entre o período de  12 de dezembro de 2013 à 20 de janeiro de 

2014.

As fotografias poderão ser enviadas para o e-mail: apa.cairucu@gmail.com ou entregues 

na sede da Unidade ou enviadas via correio em um CD devidamente identificado. Para 

cada foto concorrente solicitamos que seja preenchida uma ficha de inscrição (segue no 

final  do documento).  Para  os  que optarem pela  entrega  na sede ou correio,  segue o 

endereço da sede da APA: Rua 08, casa 03, Portal das Artes em Paraty/RJ. CEP: 23 970 

000.

6. DO JULGAMENTO:

Serão levados em conta para a avaliação das imagens inscritas os seguintes critérios:

- qualidade das imagens

- criatividade

-coerência com os temas propostos

- beleza paisagística e cênica

- importância ecológica das espécies fotografadas

- caracterização cultural das comunidades tradicionais

7. DA SELEÇÃO E PREMIAÇÃO:

-  O resultado da seleção será publicado no site da APA:  www.icmbio.gov.br/cairucu e 

durante o evento comemorativo dos 30 anos da APA que ocorrerá em março de 2014.

http://www.icmbio.gov.br/cairucu


- os três primeiros lugares receberão certificados de premiação e os demais receberão 

certificados de participação na exposição. O vencedor do concurso receberá duas diárias 

em uma pousada de Paraty com direito a acompanhante. 

- serão selecionadas 24 fotos para exposição no local do evento de comemoração dos 30 

anos  da  APA,  sendo que  12  destas,farão  parte  do  calendário  2014  desta  Unidade  de 

Conservação.

Paraty, 12 de dezembro de 2013.

  _________original assinado_________

Eduardo Godoy Aires de Souza

Chefe da APA Cairuçu



ANEXO:

Ficha de inscrição para o concurso de fotografias da APA Cairuçu:

Atenção: Para cada foto preencher uma ficha de inscrição e se optar por enviar por e-

mail, a ficha deve estar no mesmo e-mail da foto enviada para evitar maiores 

transtornos.

Nome do participante: 

Tema da foto:

Título da foto:

Local onde a foto foi tirada:

Contato por e-mail e telefone:

Outras informações pertinentes:




