Brazlândia
na rota do turismo

Brazlandia
in Tourism route

SANTUÁRIO ARQUIDIOCESANO MENINO JESUS
BOY JESUS ARCHDIOCESAN SANCTUARY
CG

Bem-vindo a Brazlândia!

Welcome to Brazlândia!

Este miniguia foi elaborado para levar você a
um passeio pela acolhedora região administrativa de Brazlândia, local de tradição,
cultura, espécies de flora e fauna do cerrado e
de um povo hospitaleiro. Prepare-se para encontrar verdadeiros tesouros ecológicos, com
mais de 100 cachoeiras mapeadas, trilhas e
parques ideais para a prática de ecoturismo
e turismo de aventura. Mas, se o que você
busca é se desconectar da vida na cidade,
a extensa área rural de Brazlândia é repleta
de propriedades rurais com paisagens que
impressionam e convidam à contemplação,
lugares onde se pode relaxar com atividades
típicas da fazenda, como passeios à cavalo,
pescarias, banhos de cachoeira ou se fartar
com o melhor da cozinha típica do campo.

This pocket guide was elaborated to
accompany you on a trip to the receptive
administrative province of Brazlândia.
Locale of tradition, culture, flora and fauna
of the savanna as well as a hospitable population. Be prepared to encounter genuine
ecological treasures such as over 100
mapped waterfalls, trails and parks ideal for
the practice of ecotourism and adventure
tourism. But if your wish is to disconnect
from city life, the extensive rural área of
Brazlândia is replete with rural property of
impressionable scenery that leads one to
contemplation, places to relax with typical
farm activities such as horseback rides,
fishing, waterfall swim or enjoy the best of
typical country food.

Bom passeio!

Have a good trip!

NESTE GUIA VOCÊ ENCONTRA

UMA SELEÇÃO DE

14 PONTOS TURÍSTICOS
REPRESENTATIVOS DO TEMA

COM FOTOS, DICAS E SERVIÇOS
PARA GUIAR A SUA VIAGEM.
IN THIS GUIDE YOU WILL FIND
A selection of 14 tourist attractions
representative of the theme, with photos,
tips and services to guide your trip.
SANTUÁRIO ARQUIDIOCESANO MENINO JESUS
LAGO VEREDINHA
PARQUE VEREDINHA
FESTA DO MORANGO
FESTA DA GOIABA
FOLIA DO DIVINO
ARTESANATO
TRILHAS DO CAPÃO DA ONÇA
RIBEIRÃO CUPINS – MUMUNHAS
RIBEIRÃO DOIS IRMÃOS
RIBEIRÃO DA PALMA E SEUS CÓRREGOS
FLONA
ATRATIVOS DA FLONA
CASA DO TURISMO

DICAS
TIPS
ESCOLHA SEUS LOCAIS
FAVORITOS PARA VISITAR;
Choose your favorite places to visit;
CONSULTE SOBRE OS HORÁRIOS
DE FUNCIONAMENTO;
Inquire about opening hours;
PESQUISE O MEIO DE TRANSPORTE
MAIS ACESSÍVEL ATÉ O LOCAL;
Search for the most accessible means
of transport to the location;
LEVE SUA GARRAFA DE ÁGUA,
PRINCIPALMENTE NA ÉPOCA DA SECA;
Take your water bottle, especially in the
dry season;
PARA QUEM FIZER A ROTA A PÉ OU DE BICICLETA,
NÃO SE ESQUEÇA DO FILTRO SOLAR;
For those who make the route on foot or by
bicycle, do not forget the sunscreen;
PARA OS APAIXONADOS PELO PÔR DO SOL, AO FINAL
DA TARDE OLHEM PARA O CÉU E BOM ESPETÁCULO!
For lovers of the sunset, at the end of the afternoon
look at the sky and have a good show!

ST. Norte EQ 2/4
Brazlândia/DF

SANTUÁRIO ARQUIDIOCESANO
MENINO JESUS
É o segundo maior templo católico do Brasil, e sua
estrutura conta com seis pavimentos, três torres e uma
cúpula com trinta e três metros de altura. Em 1972, a
cidade recebeu a Imagem Peregrina do Menino Jesus,
obra de arte centenária enviada de Roma, a qual motivou a construção do templo. Com capacidade para até
15 mil pessoas, o Santuário também impressiona por
seus vitrais e sua escultura da Sagrada Família, adorna
o altar. Nessa igreja, é realizada a tradicional festa
da Mãe com Filho, celebração em que os fiéis seguem
caminhando até o Santuário do Menino Jesus de Praga,
onde acontece a Santa Missa. No templo, é realizado o
encontro da “Mãe” com o “Filho”, ato que dá nome à festa. Tendas com comidas e produtos religiosos adornam
o evento, o qual acontece no período de final de abril e
começo de maio, por três dias.

(61) 3391-1216

Aberto diariamente
Open daily

@santuariomeninojesus

www.santuariomenionojesus.org.br

This is the second largest Catholic Temple of Brazil. Its
structure has 6 floors, 3 towers and a 33 meter high
dome. In 1972 the city received the Boy Jesus Pilgrim
image, a centenarian work of art sent from Rome, which
motivated construction of the temple. With capacity
for up to 15.000 people, the Sanctuary also impresses
with its stained – glass windows and the sculpture of
the Holy Family which adorns the altar. The traditional
festival Mother with Son takes place in this church, a
celebration where the faithful walk to the Sanctuary of
Boy Jesus of Prague for the Holy Mass. The encounter
of “Mother” with “Son” takes place in the temple, the act
that gives name to the festival. Stalls with food and religious articles adorn the event, which takes place at the
end of April to beginning of May, for 3 days.

VISÃO INTERNA DO SANTUÁRIO
ARQUIDIOCESANO MENINO JESUS
INTERNAL VIEW OF THE BOY JESUS
ARCHDIOCESAN SANCTUARY
CG

LAGO
VEREDINHA
Carinhosamente chamado pelos moradores de “Espelho
D’água”, o Lago Veredinha é um dos locais mais belos da
paisagem de Brazlândia e um dos seus principais pontos
de lazer. A Rua do Lago, na margem esquerda do Espelho
D’água, abriga alguns quiosques que, ao final da tarde, ao
pôr do sol, reúnem pessoas para saborear uma cerveja,
tira-gostos e uma água de coco em um ambiente descontraído.
Called affectionately by inhabitants “Water Mirror”, Lago
Veredinha is one of the most beautiful places of the
scenery of Brazlândia and one of its main leisure spots.
Rua do Lago, on the left border of Water Mirror, has some
kiosks which at sunset, late afternoon, gathers visitors
to enjoy beer, appetizers and coconut water in relaxed
surroundings.

Veredinha Pond

ST. Norte AE 1N, 38
Brazlândia
Aberto diariamente
Open daily

LAGO VEREDINHA
VEREDINHA POND
CG

PARQUE
VEREDINHA
O Parque Veredinha é um local de nascentes de águas
límpidas e possui vegetação variada, entre matas de
galeria, cerrado típico, veredas úmidas e uma área
de antiga pastagem, que podem ser exploradas por
meio de trilhas estreitas. Próximas ao parque estão a
Basílica Menino Jesus de Praga e a Lagoa de Brazlândia, também atrativos turísticos da região. O Parque
Veredinha fica situado em frente ao Terminal Rodoviário no Setor Veredas.
Veredinha Park has clear water springs and varied
vegetation - riparian vegetation, typical savanna, moist
footpaths and an area of former pasture which can be
explored on narrow trails. Near the park are Basilica
Boy Jesus of Prague (Basílica Menino Jesus de Praga)
and Brazlândia Lagoon (Lagoa de Brazlândia), also
tourist attractions of the region. Veredinha Park is situated across from the Bus Terminal in Setor Veredas.

ST Norte, AE 2N, rua F, AE 5, Q12, Rua F, 12 - Brazlândia
Aberto diariamente
Open daily
PARQUE ECOLÓGICO VEREDINHA
VEREDINHA ECOLOGICAL PARK
CG

FESTA DO
MORANGO
Brazlândia já é a maior produtora de morango do Centro
Oeste. Atualmente, há cerca de 200 produtores de morango na região. A Festa do Morango movimenta a cidade
com muito lazer e entretenimento. É na praça de alimentação, chamada de morangolândia, onde os horticultores
montam dezenas de barracas com morangos in natura
e diversos produtos preparados com eles. A festa traz
também apresentações culturais, música, dança e artesanato. Acontece geralmente no final de agosto e finaliza
pelo começo de setembro.
Brazlândia is the largest strawberry producer of the
MidWest. Today there are about 200 strawberry producers in the region. The Strawberry Festival brings leisure
and recreation to the city. The horticulturists mount stalls
of strawberries in natura and diverse products prepared
with the fruit in the food market called Morangolândia.
The Festival also includes cultural presentations, music,
dance and handicrafts. It generally takes place at the end
of August, ending early September.

@festadomorangodebrasilia

FRUTA MORANGO
STRAWBERRY FRUIT
CG

FESTA
DA GOIABA
Brazlândia concentra 90% da produção local de goiaba
no Distrito Federal.
A festa da Goiaba traz atrações como o espaço Empório
da Goiaba, que conta com produtores rurais que comercializam especialidades diversas como doces, sucos,
licores, tortas, geleias e a feira de artesanato. A festa
acontece no mês de abril.
Brazlândia concentrates 90% of local guava production
in Federal District.
The Guava Festival has attractions such as the Guava
Emporium with articles of rural growers who commercialize specialties such as sweets, juices, liqueurs, pies
and jellies as well as a handicrafts fair. The Festival takes
place in April.

@festadagoiabadebsb

FRUTA GOIABA
GUAVA FRUIT
CG

FOLIA
DO DIVINO
É realizada na última semana do mês de julho desde a
década de 30. Uma mistura de cultos religiosos e festejos
profanos nos quais predomina a devoção religiosa. Tem
como momentos principais a “folia da rua” e a “folia da
roça”, onde os foliões rezam, dançam a “catira” e fazem a
“cantoria”. Começa com a “alvorada” na casa do “alferes” e
termina com a cavalhada, onde é feita a “entrega” da folia,
ou da bandeira do Divino Espírito Santo ao vigário da paróquia São Sebastião. Nesse mesmo dia realiza-se a festa
de encerramento com missa campal, com barraquinhas
que comercializam comidas, bebidas e souvenirs da festa.

From the 1930’s, takes place in the last week of July. A
mixture of religious cults and procaine festivities in which
religious devotion predominates. Main moments are “street
frolic” and “back country frolic” when revelers pray, dance
the “catira” and promote a songfest it begins with “daybreak” at the home of the “standard – bearer” and ends with
the herd of horses where the frolic is “handed over” – the
banner of the Divine Holy Ghost to the vicar of the São
Sebastião Parish. On that same day the closing celebration
takes place with an outdoor mass, all in the typical country
party way, with stalls of food, drink and party souvenirs.

DECORAÇÃO DA FOLIA DO DIVINO
DECORATION OF THE FROLIC OF THE DIVINE

ARTESANATO
O artesanato de Brazlândia representa a multiplicidade
das vertentes criativas do Distrito Federal. Do fio à fibra,
da palha à semente, da madeira aos paus e raízes, os
quais formam as esculturas e desenhos que representam
o contexto cultural da cidade. A originalidade das peças
feitas pelas mãos dos artesãos mantêm viva a arte popular e as tradições de Brazlândia.

Handcrafts in Brazlândia represent a multiplicity of
creative versions of the Federal District. From thread to
fiber, from straw to seed, from wood to poles and roots
that form the sculptures and designs that represent the
cultural context of the city. The originality in each piece
created by the artisans maintains alive the folk art and
traditions of Brazlândia.

Conheça mais sobre o artesanato de Brazlândia na Casa do Turismo.
Learn more about Brazlândia handicrafts at Casa do Turismo.
Setor Norte AE 1N – Brazlândia

ARTESÃO ALFONSO GALENO
CRAFTSMAN DIVINO FALEIROS
ST

ARTESÃO DIVINO FALEIROS
CRAFTSMAN DIVINO FALEIROS
ST

ECOTURISMO
Brazlândia é uma região que abriga várias cachoeiras, cerrado exuberante e trilhas a serem exploradas.
Aproveite!
Brazlândia is a region with several waterfalls, lavish savanna characteristics and trails to be explored. Enjoy!

TRILHAS DO CAPÃO DA ONÇA
Região bem próxima à cidade, com diversas trilhas por
bosques, cerrado preservado e estradinhas. São trilhas
não sinalizadas, que passam por córregos, belas paisagens e muita sombra.
Region close to the city with several trails in groves, preserved savanna and roadways. These are non – signalized
trails that go through streams, beautiful scenery and a
great deal of shade.

Recomenda-se buscar apoio de guias da região.
It is recommended to seek support from guides in the
region.
FRUTA BACUPARI
BACUPARI FRUIT
CPC

TRILHAS E CACHOEIRAS
da nova área do Parque Nacional de Brasília,
na APA de Cafuringa.
Trails and Waterfalls of new area of National Park of
Brasília, in APA of Cafuringa

RIBEIRÃO CUPINS - MUMUNHAS
Mais de 20 cachoeiras, cascatas e piscinas de águas cristalinas e bela vista do Vale do Rio do Sal, com destaque
para as Cachoeiras Rainha e dos Namorados.
over 20 waterfalls, cascades and pools of crystalline water
as well as a beautiful view of Vale do Rio do Sal (Valley of
Salt River), with special attention due to Cachoeiras Rainha
and Cachoeira dos Namorados (Queen Waterfall and
Sweethearts Waterfall).

CACHOEIRA IMPERIAL
IMPERIAL WATERFALL
AB

Trilhas com cerca de 8km em terreno acidentado.
Trails with about 8km in uneven terrain.

RIBEIRÃO DOIS IRMÃOS

Reserva Paraíso na Terra - Rodovia DF-220, Km 4 – Brazlândia/DF

Dezenas de cachoeiras, corredeiras e poços para banho,
com trilhas estruturadas pelo cerrado.
Tens of waterfalls, rapids and pools for bathing, with trails
organized through the savanna.
CACHOEIRA MUMUNHAS
MUMUNAS WATERFALL
ST

A Cachoeira Imperial
localiza-se na Chapada Imperial

RIO DA PALMA E SEUS CÓRREGOS
Belíssimo complexo com mais de 30 cachoeiras, corredeiras e inúmeras piscinas naturais de água limpa,
acessíveis por diferentes trilhas dentro do cerrado bem
preservado. Destaque para o Poço Azul, as Corredeiras e
a Cachoeira Mãe.
Beautiful complex of over 30 waterfalls, rapids and numerous natural clear water pools, accessible by separate
trails within the well preserved savanna. Special attention
to Poço Azul (Blue Pool), the rapids and Cachoeira Mãe
(Mother Waterfall).
Trilhas íngrimes
steep trails

POÇO AZUL
BLUE WELL
AB

FLOR DO PEQUIZEIRO
PEQUIZEIRO`S FLOWER
ST

Existem na região diversas propriedades que oferecem
aos turistas e visitantes momentos inesquecíveis em
meio a cachoeiras, trilhas e gastronomia local. Aproveite!
The region has diverse characteristics, which offer tourists and visitors unforgettable moments among waterfalls, trails and local gastronomy. Enjoy!

A Cachoeira do Porteira
localiza-se na Fazenda Barra do Dia

CACHOEIRA DO PORTEIR A
PORTEIRA`S WATERFALL
AB

FLONA BRAZLÂNDIA
A Floresta Nacional de Brasília (FLONA) é um lugar
incrível para quem ama a natureza e a atividade de
trilhas. Espaço de grande relevância ambiental, a Flona
é responsável pela conservação de grandes áreas dos
mananciais da Bacia do Descoberto, principal fonte de
abastecimento de água do DF.
Com um circuíto de 44 km, possui a maior trilha de mountain bike sinalizada em unidade de conservação do país,
com trilhas de quatro diferentes percursos de caminhadas, proporcionando opções das mais difíceis às mais
leves, com percursos de 5, 11, 20, 26 e 35 km. Todos os
trajetos contemplam a beleza da natureza do cerrado.
The National Forest of Brasilia (Flona) is an incredible place
for those who love nature and trails. An área of great environmental relevance, Flona is responsible for conservation
of fonts of Bacia do Descoberto river, principal source of
water supply of the Federal District.
With a circumference of 44 kilometers, Flona has the longest signaled mountain bike trail in a conservation unit in
Brazil with trails of four different hiking routes and provides
options of courses (very difficult/light) of 5,11,20,26 and 35
kilometers. All routes take in the beauty of savanna nature.

Aberto diariamente
Open daily

@flonabsb

FLONA BRAZLÂNDIA
FLONA BRAZLÂNDIA
GCB

ATRATIVOS NA FLONA
ATTRACTIONS OF FLONA
Bica de Lata e Geladeira: trilhas em áreas com vegetação típica de cerrado com locais para banho.
Bosque dos Eucaliptos e Samambaias: um bosque de
pinus muito procurado para práticas de yoga e meditação. Um lugar para relaxar.
Bica de Lata and Geladeira (can spout and refrigerator)
– trails in áreas of typical savanna vegetation with áreas
for bathing.
Bosque dos Eucaliptos e Samambaias (Eucalyptus and
Ferns) – A pinus grove very popular for practice of yoga
and meditation. A place to relax.
Aberto diariamente, das 7 às 17 horas. Acesso gratuito.
Flona is open daily 7am-5pm. Free admission
@flonabsb

BOSQUE DOS EUCALIPTOS E SAMAMBAIAS
EUCALYPTUS AND FERN FOREST
CPC

CASA DO TURISMO
A Casa do Turismo é um espaço interativo para receber
turistas e visitantes, abriga um CAT (Centro de Atendimento ao Turista), com vendas do artesanato local e uma
exposição permanente de fotos históricas de Brazlândia.
Antes de iniciar seu passeio ou depois, a Casa do Turismo
te espera de portas abertas!
A Casa do Turismo is an interactive space to receive
tourists and visitors. It includes the Tourist Information
Center – CAT, exhibition and sale of local handicrafts and a
permanent exhibition of historic photos of Brazlândia.
Before beginning your trip or after, the Casa do Turismo
awaits you with open arms.
Setor Norte AE 1N – Brazlândia

CASA DO TURISMO
TOURISM HOUSE
CG

OUTRAS ROTAS
Chegamos ao final da Rota de Brazlândia, esperamos que você tenha apreciado o passeio. Para que suas próximas
aventuras pelos pontos turísticos de
Brasília sejam ainda mais inesquecíveis,
preparamos para você outras opções
de rotas temáticas especiais. Para mais
informações, acesse nosso site ou o QR Code acima.
Até a próxima, Brasília te espera de asas abertas!
We have reached the end of the Route, we hope you have
enjoyed the tour. To make your next adventures in the sights
of Brasília even more unforgettable, we have prepared for you
other options of special thematic routes For more information
visit our website or the QR Code above.
See you next time, Brasília awaits you with open wings!

ESTRUTURA DE APOIO
RODOVIÁRIA

HOSPITAL

St. Norte - Brazlândia,
Brasília-DF, 72705-516

Área Especial 06 – Setor Tradicional
Brazlândia/DF – CEP: 73.740-793

DELEGACIA:

St. Norte - Brazlândia,
Brasília – DF
(61) 3207-7643

CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA – CAT
TOURISTIC INFORMATION
Funcionamento: todos os dias, das 9h às 18h
(Exceto o CAT da Torre de TV Digital)
Open daily from 9am to 6pm
(Except for CAT - Torre de TV Digital)
Aeroporto/Airport
Praça dos Três Poderes – Esplanada dos Ministérios
Rodoviária de Brasília – Ao lado do Extra Sul
Setor Hoteleiro Sul – Próximo ao Hotel Nacional
Setor Hoteleiro Norte – Ao lado do Kubitschek Plaza
Torre de TV Digital de Brasília – Lago Norte
Funcionamento: finais de semana e feriados, das 9h às 18h
Opens on weekends and holidays, from 9am to 6pm
Casa do Turismo Brazlândia – Setor Norte AE 1N – Brazlândia
FICHA TÉCNICA
BRAZLÂNDIA NA ROTA DO TURISMO - AGOSTO, 2021
SECRETARIA DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL | ENDEREÇO: CENTRO DE
CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES, ALA SUL, 1º ANDAR, EIXO MONUMENTAL CEP: 70.070-350 – BRASÍLIA – DF
SITE: WWW.TURISMO.DF.GOV.BR | TELEFONE: +55 (61) 4042-0400

(61) 3479-9626
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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VENDA PROIBIDA

Administração Regional Secretaria
de Brazlândia de Turismo

