INICIATIVAS EM DESTAQUE
EVENTO

ARTE

SEMINÁRIO INTERNACIONAL

ENCONTRO DAS ÁGUAS II

ÁGUA E TRANSDISCIPLINARIDADE

Exposição no Museu da República
e Jardim Botânico de Brasília com
instalação de 23 artistas e curadoria
de Bené Fonteles sobre água, arte e
cooperação.

A primeira edição do evento teve
como tema “para uma ecologia de
saberes” e contou com a participação
de mais de 600 especialistas,
cidadãos e tomadores de decisão.
Na segunda edição o tema escolhido
foi “Águas pela Paz” e foi um dos
eventos preparatórios para o
8º Fórum Mundial da Água.
LIVRO

ÁGUA E COOPERAÇÃO:
REFLEXÕES, EXPERIÊNCIAS E

REDES DE PESQUISA

REDE EDUTEC-ÁGUA

O CIRAT é uma das instituições
implementadoras desta rede de
monitoramento de agrotóxicos em
mananciais no DF, GO, MT e MG
juntamente com a Universidade de
Brasília, Embrapa e UnB-Cerrados.

ALIANÇAS EM FAVOR DA VIDA

Reúne textos e depoimentos de
especialistas e lideranças que
apontam caminhos para que a água
sirva como ponte de cooperação
entre os povos e setores usuários.
METODOLOGIA

ÁGUA COMO MATRIZ
ECOPEDAGÓGICA

O CIRAT é parceiro na implementação
desta consagrada metodologia de
educação ambiental.
FILME

ÁGUA E COOPERAÇÃO

Longa metragem realizado pelo
CIRAT no Ano Internacional de
Água e Cooperação (2013) que traz
depoimentos de expoentes mundiais
como Vandana Shiva, Amit Goswami,
Leonardo Boff, entre outros.

PESQUISA, INOVAÇÃO E
PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS
RESEARCH, INNOVATION AND
SOCIO-ENVIRONMENTAL PROJECTS

ÁGUA, ANTROPOLOGIA E SAÚDE

Pesquisa em parceria com o Parque
de Inovação e Sustentabilidade do
Ambiente Construído (PISAC), UnB,
FEPECS e Hospital de Apoio sobre
eficiência hídrica em unidades de
saúde.
ÁGUA ESTRUTURADA
NA AGRICULTURA

Pesquisas utilizando água estruturada
na agricultura visando a redução do
consumo e aumento de produtividade
da lavoura.

CONTATO/CONTACT

www.cirat.org
contato@cirat.org
Endereço/Address:
JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA
SMDB CONJ. 12, LAGO SUL – DF
CEP: 71.680-001
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O QUE É O CIRAT?
O Centro Internacional de Água e Transdisciplinaridade é uma
organização civil de direito privado, sem fins lucrativos, que atua
como espaço físico e virtual de confluência de saberes sobre a água,
com base em uma perspectiva transdisciplinar. O CIRAT é composto
por instituições e cidadãos de múltiplas áreas de conhecimento e
atuação, configurando-se como um mosaico de potencialidades.
O QUE FAZEMOS?
O CIRAT realiza projetos, avaliações,
estudos e pesquisas de alto nível,
atuando junto a pesquisadores
nacionais e internacionais para o
avanço do conhecimento e boas
práticas relacionadas à água.
COMO?
O CIRAT viabiliza suas atividades por
meio de parcerias com a iniciativa
privada, órgãos de governo e

instituições do terceiro setor, captação
de recursos de fundos públicos
de pesquisa e outras fontes de
financiamento de projetos.
A instituição está em processo final de
qualificação como Centro Categoria
02, sob os auspícios da UNESCO, tendo
sua candidatura aprovada por 28
dos 30 países com voto no Conselho
Intergovernamental do Programa
Hidrológico Internacional (PHI-UNESCO).
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CIRAT (International Center for Water and Transdisciplinarity) is a
non-profit private civil society organization that acts as a physical
and virtual space for confluence of water knowledge under a
transdisciplinary perspective.
CIRAT is composed of institutions and citizens from multiple areas
of knowledge and action, working itself as a cluster of potentialities.
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Diretoria de Produção
de Conhecimento
e Inovação

Diretoria de
Educação

Diretoria de Arte
e Cultura

SEJA UM PARCEIRO DO CIRAT
A abertura para novas parcerias e conhecimentos sobre a
água está no centro de nossa missão. Veja em nosso site mais
informações sobre como se tornar um pesquisador associado
ou parceiro do CIRAT.
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Diretoria de
Assuntos Internacionais

Diretoria Acadêmica
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Administrativa
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Diretoria de
Projetos

Diretoria
Financeira
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WHAT IS CIRAT?

WHAT WE DO?
CIRAT carries out high-level projects, assessments, studies and research, working
together with national and international
researchers to advance knowledge and
good practices related to water.
HOW D0 WE DO IT?
CIRAT enables its activities through
partnerships with the private sector,
government agencies and institutions
of the third sector, raising funds from
public research funds and other sour-

ces of project ﬁnancing. The institution
is in ﬁnal process of qualiﬁcation as a
Category 2 Center under the auspices
of UNESCO, and its candidature was
approved by 28 of the 30 voting countries in the Intergovernmental Council
of the International Hydrological Programme (IHP-UNESCO).

BECOME A PARTNER OF CIRAT
Openness to new partnerships and knowledge about
water is at the heart of our mission. Visit our website
for more information on how to become an associate
researcher or CIRAT partner.

