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Carta ao gestor

Prezado amigo(a), você cuida de um bem muito importante para 
a sociedade: a água. Você sabia que ela é um recurso indispensá-
vel a vida e que se não cuidarmos na natureza, ela pode se esgo-
tar? Em sua atividade, é importante orientar cada banhista a cui-
dar deste patrimônio social da melhor forma. Esta cartilha foi 
desenvolvida para você, com dicas e sugestões de como manter 
seu balneário ativo, seguro e agradável por muitos e muitos anos.

Fique atento e obrigado!

Equipe Trilhas Digitais
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FLORESTAS

Você sabia que se retirarmos a floresta, a água dos 
rios e poços irá secando gradativamente? A floresta 
ajuda no ciclo hidrológico.

 VOCÊ  SABIA ?

Foto 5 - Cilco Hidrológico.

Fonte: OBSERVATÓRIO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO, 2018.
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Manter a área de floresta intacta e dividida;

RECOMENDA-SE AO GESTOR :

Indicar quais os limites da área dos usuários 
e a área da floresta;

Usar placas ou cercas;

Não permitir fogos em locais inadequados 
ou improvisados;
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Plantar espécies nativas.



ÁGUAS

VOCÊ SABIA ?

Você sabia que apenas 3% da água do mundo é 
doce? Não podemos permitir que ela seja poluída 
e contaminada.

Foto 6  - Barco. 

Fonte: UNSPLASH, 2018a.
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Pedir que os banhistas não usem óleo 
bronzeador – água e óleo não é uma boa 
mistura; 

RECOMENDA-SE AO GESTOR :

Proibir que restos de comida e lixo sejam 
jogados na água;

Disponibilizar lixeiras no espaço evitando 
que os resíduos sejam jogados nas águas;

Canalizar a água usada para locais adequa-
dos de despejo;
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Protejer as nascentes.



ANIMAIS

VOCÊ SABIA ?

Na floresta há vida, por isso ela é tão bonita e agra-
dável: ajude para que todos respeitem todas as for-
mas de vida.

Todos os animais têm papel importante para o 
equilíbrio da natureza. 

Os pequenos animais como pássaros, morcegos e 
macacos ajudam a dispersar sementes que se tor-
narão novas árvores.
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Foto 7 - Araras.

Fonte: UNSPLASH, 2018b.



Proíbir que qualquer animal seja pertur-
bado com gritarias e pedras;

Ao observar ninhos e filhotes, isole a área 
de acesso;

Alertar sobre a presença de animais peço-
nhentos os perigosos, se houver.

RECOMENDA-SE AO GESTOR :
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Sinalizar a proibição, ou permissão, da 
possibilidade de pesca.

Sinalizar a proibição, ou permissão, de en-
trada de animais domésticos no restaurante 
e nos locais de banho;



SEGURANÇA

VOCÊ SABIA ?

Negligência de banhistas é a principal causa de mor-
tes por afogamentos. Ajude a evitar acidentes.
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Foto 8 - Cordas.

Fonte: UNSPLASH, 2018c.



Sinalizar os locais inseguros: existência de 
pedras;

RECOMENDA-SE AO GESTOR :

Sinalizar os locais adequados para crian-
ças e a atenção que deve ser dada aos pe-
queninos.
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Sinalizar a profundidade dos locais de ba-
nho;

Verificar as bordas e opiso para evitar es-
corregamentos;

Equipamentos como escadas e trampolins 
devem receber manutenção constante.



INFRAESTRUTURA

VOCÊ SABIA ?

Conforto e higiene é um fator essencial para a volta 
do banhista.13
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Foto 9 - Conforto.

Fonte: UNSPLASH, 2018d.



RECOMENDA-SE AO GESTOR :

Disponibilize banheiros limpos e com os 
materiais adequados;

Pense sempre nos espaços para as crian-
ças e idosos. Placas de aviso e sinalização 
nunca são demais;

Mantenha o telefone de contato acessí-
vel e as informações sobre consumo de 
comidas e bebidas sempre visíveis;
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Verifique a acessibilidade;

Mantenha lixeiras em todo o espaço.
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