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FICHA DAS VISITAS TÉCNICAS DO 8º FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA  

 

Nome da visita técnica Visita de barco do Lago Paranoá 

Responsáveis pela visita • Adriana Rodrigues de Melo Tavares 

• Karina Bassan Rodrigues 

Contato (fone e e-mail) adriana.tavares@caesb.df.gov.br  

61 985280150 

karinarodrigues@caesb.df.gov.br 

Órgãos envolvidos  CAESB 

ADASA 

Dias Quarta-feira 21/03 e quinta-feira 22/03 

Horário 14h: ponto de encontro na Vila Cidadã  

17h: volta a Vila Cidadã 

Roteiro • Saída de ônibus da Vila Cidadã 

• 15h30. Chegada no Royal Tulip Alvorada. 

Embarcação no barco: Palácio da Alvorada 

• Percurso de barco: ida-volta ao ML4- ETA Lago 

Norte 16.25km de ida e volta. Duração 1h30. 

• Durante o percurso, teremos a palestra no barco: 

“A despoluição do Lago Paranoa: de Corpo 

Receptor a Manancial de Abastecimento”. Será 

uma oportunidade para conhecermos como se deu 

o processo de despoluição do lago enquanto 

passamos por pontos em que podemos observar as 

paisagens de Brasília, do Cerrado e as condições 

do Lago Paranoá, além de uma 

apresentação/demonstração do equipamento de 
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monitoramento on-line da qualidade da água do 

Lago Paranoá. 

• 17h00. Termino da visita e volta de ônibus até do 

Royal Tulip Alvorada até o CCUG.  

 

Distância do Centro de 

Convenções  

10 km de ônibus até o local do barco 

 

Alimentação A CAESB vai fornecer lanches para 79 pessoas no barco 

Vagas disponíveis no 

ônibus 

Há 63 vagas disponíveis nos ônibus (contando com a 

presença do tradutor)  

CAESB ADASA 

Micro-ônibus: 26 vagas Micro-ônibus: 22 vagas 

Van: 16 vagas Van: 14 vagas 
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Os técnicos virão com carros das suas instituições 

Barco Catamarã Mar de Brasília (Ver e-mail em anexo) 

contratado pela ADASA. 79 vagas no barco.  

Técnicos que 

acompanharam a visita 

técnica 

- Fernando Starling 

- Adriana Tavares 

- Karina Bassan  

Acompanhantes que 

falem inglês para 

tradução simultânea 

- Técnicos da CAESB 

 


