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Os 10 mandamentos que você deve conhecer antes de explorar nossas trilhas 

 
Equipamentos de segurança. Use sempre botas longas (tipo galocha) ou perneiras. 

Trajes adequados. Se possível vista camisa ou camiseta de manga comprida; calças; e boné ou 

chapéu, sempre em cores discretas (cáqui, verde, marrom, preto, cinza, etc.). Evite roupas de 

cores vivas. Aconselhamos repelente e filtro solar. 

Mantenha-se dentro da trilha. Não é permitido afastar-se por mais de 6 metros dela, e nunca 

use facão para abrir caminho. Pisotear a mata ou quebrar galhos = destruição. 

Cuidado com as serpentes. Elas podem estar em pedras, grotas, entorno de poças d’água, raízes, 

troncos caídos, etc. Olhe antes de pisar, colocar a mão ou sentar. Se encontrar uma serpente, 

mantenha a calma, avise o guia e se afaste lentamente, sem movimentos bruscos. 

Preste atenção ao atravessar riachos, áreas lamacentas e alagados. São locais escorregadios, 

propícios a acidentes. E podem conter desovas de anfíbios, que devem ser preservadas.  

É terminantemente proibido coletar QUALQUER COISA nas trilhas. Animais, ninhos, flores, 

sementes, plantas, etc. devem ser deixados intocados. A vida no Projeto Dacnis é para ser 

apreciada e preservada. Se cuidarmos dela, ela resistirá por muito tempo. 

Não deixe qualquer material estranho nas trilhas. Tudo o que entrou na trilha deve sair dela. 

Cada um é responsável pelo seu lixo. 

Respeite os animais! O Projeto Dacnis é deles, os visitantes somos nós. Use playback com critério 

– poucas repetições e volume moderado – para não estressar as aves. Não exagere no número de 

fotos (*) de um espécime, sobretudo com flash. E fale baixo ao caminhar (nunca correr!) na trilha. 

Podemos isolar qualquer ponto da área, proibindo a entrada de visitantes. Isso poderá 

ocorrer quando identificarmos locais com ninhos ou dormitórios, e também áreas que estão 

sendo monitoradas / estudadas.  

Se tiver qualquer dúvida, pergunte ao guia. Ele conhece a trilha e as regras, e zelará por sua 

segurança e experiência positiva. 

 

(*) Solicitamos que todo material fotográfico publicado em sites de qualquer tipo, blogs, redes sociais e mídia impressa 

inclua um crédito ao Projeto Dacnis. Fotos feitas no Projeto Dacnis para fins comerciais devem ter nossa aprovação 

por escrito de antemão. 
 

 

Você está nas trilhas do Projeto Dacnis por sua própria vontade, e o faz por sua conta e risco. Não nos 

responsabilizamos por acidentes ou quaisquer outros eventos que ocorram na sua visita.  

Agradecemos quaisquer críticas, sugestões ou elogios. Só assim podemos melhorar a qualidade dos 

nossos serviços e proporcionar uma experiência cada vez melhor aos nossos visitantes. 

 

Visitantes diários: (trilha): 06 por período mais o guia.  

Para visitas escolares, os passeios serão restritos ao entorno da sede, para um máximo de 25 estudantes. 


