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Sómente para pequenos grupos de 2-4 pessoas. Guia obrigatório.

Há duas opções:

(1) Uma caminhada breve, na planície da reserva. E possível ver uma grande parte das 
árvores típicas da Caatinga. Duração: 2 horas.

(2) Uma caminhada até o alto da serra. Os tipos de vegetação são Caatinga, mata serrana 
seca e mata serrana subúmida. Uma boa parte da flora é bem preservada e o panorama é 
lindo. Duração: 7-8 horas. Para subir a serra, é preciso ter boa forma física.

Nossas trilhas são precárias. Por favor, trazer sapatos apropriados e uma garafa de água.

Taxas para residentes de Itapajé, Tejuçuoca, Apuiarés e Pentecoste: o serviço do guia 
(Hermann) é gratuito, e a opção (1) não custa nada. Contudo, para a caminhada da opção (2), é 
preciso deixar um guarda na sede da associação, já que a sede foi invadida no passado. Os visitantes 
teriam que pagar a diária do guarda (R$ 60). 

Taxas para visitantes de outros municípios: Serviço do guia: R12/hora. Além  disso, para a 
caminhada na serra (opção 2), é preciso deixar um guarda na sede da associação. Os visitantes teriam
também que pagar a diária do guarda (R$ 60). 

Os valores são por grupo e não por pessoa. Pagamento da diária do guarda (R$ 60) antecipado, o 
mais tarde 5 dias antes da visita. Não há devolução deste valor se os visitantes cancelarem ou 
adiarem sua visita. 

Hospedagem:  Não há hospedagem na Reserva. 

Pagamento da taxa:
(a) PIX. Chave PIX: 08.190.364/0001-93 (isso é o CNPJ da Associação Mãe-da-Lua).
(b) TED. Titular: Associação Reserva Ecológica Mãe-da-Lua, CNPJ 08.190.364/0001-93
Banco Votorantim: 655, Agência: 1111, Conta: 62260000364-0 (Obs.: O número da agência é 1111 
mesmo, sem DV.)

Observações: 
(1) O melhor tempo para ver aves é a época das chuvas, em particular o mês de janeiro e a 
primeira metade de fevereiro. Para plantas, o melhor tempo é janeiro/fevereiro ou maio/junho.
(2) Nós não contratamos consultores. Obrigado!


