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FICHA DAS VISITAS TÉCNICAS DO 8º FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA  

 

Nome da visita técnica Conhecendo o Cerrado 

Responsáveis pela visita Ana Luiza Rios caldas e José Carlos  e Pedro Paulo 

Cardoso 

Contato (fone e e-mail) 3365-1162 analou@gmail.com 

Órgãos envolvidos e 

responsabilidades 

Jardim Botânico de Brasília 

Dias e horários Terça-feira 20/3, quarta-feira 21/3 e sexta-feira 23/3. 

9h – 12h no totem de encontro das visitas técnicas. 

Localidade/Região adm. Lago Sul 

Distância do Centro de 

Convenções  

22km 

Quantidade de participantes 25 visitantes por visita 

Descrever as refeições 

oferecidas (café da manhã, 

almoço, lanche)  

Não haverá fornecimento de refeição gratuita, porém 

o JBB conta com um café que serve lanches e 

refeições, por conta dos visitantes. 

Quem assumirá os custos 

das refeições?  

O visitante 

Como será organizado o 

transporte?  

Transporte está garantido, por meio da cessão de 

micro ônibus, pela SSP/DF.  

Descrever a programação 

com os horários, locais 

visitados e conteúdos 

pedagógicos 

Percurso nas áreas do Jardim Botânico de Brasília – 

apresentando as coleções e jardins temáticos  

incluindo a trilha da nascente; seguido de uma visita 

a Estação Ecológica do JBB para observar as 

diferentes fitofisionomias do Cerrado e o projeto de 

recuperação da cascalheira com a utilização de lodo 

da CAESB  

Acompanhantes fluentes em 

inglês 

Ana Luiza e Samuel Guimarães 
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Descrever, caso tenha, as 

atividades específicas 

(oficina, plantio, contação de 

história, etc.)  

 

Inserir o link do roteiro no 

google map e um print 

screen desse roteiro 

 

Descrever em 500 caracteres 

(sem contar os espaços) a 

visita técnica. Esse texto será 

divulgado no site do 8FMA 

A visita será realizada em grupo de 25 pessoas, 

sendo uma visita pela manhã no horário das 9h às 

12h. Percurso nas áreas do Jardim Botânico de 

Brasília – apresentando as coleções e jardins 

temáticos  incluindo a trilha da nascente; seguido de 

uma visita à Estação Ecológica do JBB, para 

observar as diferentes fitofisionomias do Cerrado e o 

projeto de recuperação da cascalheira, com a 

utilização de lodo da CAESB 

 

 


