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REGRAS PARA VISITAÇÕES NA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO:

 A – RESERVA BIOLÓGICA PROF.  JOSÉ ÂNGELO RIZZO -  SERRA DOURADA  E BOSQUE 
AUGUST SAINT HILAIRE UC/UFG;  

 A autorização das visitas será concedida através da solicitação formal por correspondência
ou e-mail endereçada para a Unidade de Conservação (Vide endereço e e-mail no site da
UC -  https://www.uc.ufg.br/p/24007-administracao);

 Todas  as  solicitações  de  visitas  devem  estar  acompanhadas  do  formulário  com
informações,  cujo  arquivo  está  disponível  no  site  (https://www.uc.ufg.br/p/24006-
normativas). Após a análise das solicitações de visitação, será encaminhada a aprovação
da visita para que só assim seja efetuado o pagamento.  Caso aprovada a visitação e o
verificado o pagamento da taxa de visitação será expedido à autorização e encaminhada
ao solicitante;

 Na ocasião da visita a Reserva Biológica,  o solicitante deverá apresentar  a autorização
concedida aos vigilantes locais, munido da documentação de identificação;

 Visitas de turismo a Reserva Biológica somente serão permitidas acompanhadas por guias
credenciados a UC e com a assinatura do documento de responsabilidades;

 As visitas deverão ser agendadas previamente com cerca de 15 dias de antecedência;
 Não serão permitidas visitas acima de 50 pessoas por dia;
 As  visitas  somente  serão  autorizadas  através  do  envio  comprovante  do  pagamento

efetuado relacionado à visitação, indicado no formulário apresentado no site da UC da
UFG;

 Respeite  os  funcionários  da  Reserva:  são  eles  que  orientam,  auxiliam  e  cuidam  da
preservação da Reserva;

 Todo o lixo produzido oriundo de visitações deverá ser recolhido e não deve ser deixado
nas áreas da Reserva e do Bosque;  

 O uso das dependências da sede da Reserva será permitido apenas mediante autorização
específica da UC;

 Atividades como filmagens, gravações e outras serão permitidas apenas com autorizações
específicas e com credenciamento da instituição;

 Coletas de materiais (plantas, animais e solos), serão permitidos apenas, com autorização
e com projeto cadastrado na UC da UFG;

 Favor não jogar tocos de cigarros nas áreas da Reserva e do Bosque August Saint Hilaire,
pois essas ações podem causar incêndios e prejudicar a Biodiversidade local;

 Evitar visitações no período chuvoso, devido a ocorrência de quedas de árvores, ramos
etc.. além da grande quantidade de descargas elétricas na região;
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 Aconselha-se cautela durante a visitação na Reserva e no Bosque evitando caminhadas
sobre rochas e locais de difícil acessos, pois existem riscos de tombos, quedas e outros
acidentes, que podem causar ferimentos graves;

 Atenção para  os  animais  silvestres  (cobras,  micos  e  outros),  que habitam os  locais  de
visitação. Assim, recomendamos evitar o máximo a realização de impactos ao meio físico
ou biótico nas áreas de visitações visando a preservação da biodiversidade;

 Recomenda-se o uso de mochilas para o transporte de lanches, garrafas com água e um kit
de primeiros socorros contendo entre outros materiais analgésicos e antialérgicos;


