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Relatório 

 

1 - Este relatório tem o objetivo de apresentar as conclusões da visita técnica à 

Estação de Águas Emendadas, realizada, virtualmente, no dia 5 de julho de 2020. 

Para isso, acessamos os endereços eletrônicos: 

https://youtu.be/YURXsnTKTpM ; https://globoplay.globo.com/v/6405502/programa/;  

https://www.youtube.com/watch?v=f21WL3tyg4I&t=2s;  

http://cerradotequerobem.blogspot.com/2016/04/esec-ae-estacao-ecologica-aguas.html 

 

2 - A estação ecológica de águas emendadas é uma unidade de conservação e de 

proteção integral destinada a proteção do ambiente natural e realização de pesquisa 

básica e aplicada em ecologia e a educação conservacionista.  

3 - O ESECAE possui uma área de 10 mil 547 hectares, localizada a nordeste do 

Distrito Federal, próxima a cidade de Planaltina. 

 

4 - Pode-se observar por meio da visita realizada nos sites e canais do youtube que o 

ESECAE tenta da melhor forma educar ambientalmente a população para preservar 

o cerrado. 
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