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Orientações gerais para visitas guiadas na ETA – Estação de Tratamento de Água

Prezando pela segurança de seus colaboradores e visitantes, o SAEMA orienta alguns
cuidados a serem tomados durante as visitas às Estações de Tratamento:

Orientações ao Professor responsável
1. Para cada visita serão necessários no mínimo dois professores responsáveis (ou
professor mais um auxiliar) para alunos menores de 18 anos;
2. Na visita, os professores responsáveis devem auxiliar no controle de seus alunos
durante todo o tempo de permanência na Estação, para que não ocorram
contratempos;
3. Os professores e monitores deverão orientar os alunos a não fazer uso dos
aparelhos de celular durante a visita.
4. Não é permitido fotografar durante as caminhadas na Estação, as fotos serão feitas
por profissionais do SAEMA, o professor poderá trazer um pendrive e obter as
fotos ao final da visita.
5. Caso algum aluno necessite de alguma condição especial para realização a visita,
favor avisar com antecedência.

Orientações gerais de segurança
6. Só é permitido o acesso a Estação os visitantes que estiverem utilizando calçado
fechado (preferencialmente tênis);
7. Usar preferencialmente roupas leves, boné/chapéu e protetor solar;
8. Não é permitido tocar em nenhum equipamento mecânico.
9. Deve-se manter uma distância de segurança dos quadros e bombas dosadoras de
produtos químicos, afim de se evitar respingos;
10. Não é permitido debruçar-se sobre os guarda-corpos da Estação, nem tentar tocar
a superfície da água;
11. Deve-se levar o mínimo de material para a visita, preferencialmente acomodados
nas mochilas.
12. Os participantes da visita deverão manter suas mãos livres para apoio no corrimão
e/ou guarda corpo quando necessário;
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13. Não é permitido trazer alimentos ou bebidas para a visita na Estação;
14. Todo o lixo produzido deve ser colocado nas lixeiras disponíveis na Estação.
15. Devemos zelar pela conservação das dependências do SAEMA;
16. Ao final de todas as visitas, o SAEMA disponibilizará água para todos os
participantes e álcool gel para higienizar as mãos.

Importante: Em caso de chuva ou qualquer contratempo, haverá o cancelamento e
posterior reagendamento, tendo em vista que nossas atividades são realizadas em
ambientes abertos.

