Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente
Instituto Estadual de Florestas – Diretoria de Unidades de Conservação
Parque Estadual da Serra do Rola Moça/PESRM

Bem-vindo ao Parque Estadual da Serra do Rola-Moça!
Criado em 27 de setembro de 1994, pelo Decreto Lei 36.071, esta importante
Unidade de Conservação de Proteção Integral é o terceiro maior Parque
urbano do país, com uma área de aproximadamente 4006,51 hectares, que
abrangem os municípios de Belo Horizonte, Nova Lima, Ibirité e Brumadinho.
Seu nome, um tanto quanto peculiar, é uma homenagem ao escritor Mário
de Andrade, que em um dos seus poemas, relata que um casal de noivos, logo
após o casamento, atravessava a serra a cavalo, rumo à sua nova morada. Ao
passarem pela borda de um grotão, o cavalo que a moça estava, derrapou no
cascalho e despencou ribanceira abaixo e seu jovem marido, desesperado, na
tentativa de salvá-la, também teve o mesmo destino fatal e desde então “a
Serra do Rola-Moça/Rola-Moça se chamou”.
MISSÃO: Preservar e conservar os mananciais e os campos ferruginosos,
buscando a harmonia entre as atividades da comunidade e a proteção da
biodiversidade.
Os seis mananciais existentes no Parque, são responsáveis pelo
abastecimento de água de grande parte da Região Metropolitana de Belo
Horizonte. São eles: Rola-Moça, Taboões, Bálsamo, Catarina, Barreiro e
Mutuca. Todos declarados pelo Governo Estadual como Áreas de Proteção
Especial (APE).
Inserido em um terreno com características geológicas peculiares e topografia
acidentada, a área do Parque constitui uma zona de transição de vegetação
característica dos biomas Cerrado e Mata Atlântica. Além disso, abriga
manchas de Campo Rupestre Ferruginoso, uma rara e bela vegetação que se
destaca pela ocorrência de espécies endêmicas, que crescem sobre um
substrato rochoso formado por quartzito e canga.
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Dotado de uma riqueza natural exuberante, ao passear por aqui, você tem a
oportunidade de apreciar paisagens de beleza singular e uma rica
biodiversidade constituída por uma série de espécies da fauna, como o loboguará, onça parda, cachorro-do-mato, veado campeiro, carcará e várias
outras espécies de aves, bem como da flora, como a canela-de-ema, espécie
símbolo do Parque, várias espécies de orquídeas, bromélias e cactáceas.

Conheça o Parque Estadual da Serra do Rola-Moça!
O Parque oferece aos visitantes uma série de atrativos naturais e atividades
práticas que permitem contato direto com a natureza.

 Observação da Natureza e Turismo Fotográfico
Contemplação e fotografia da paisagem são atividades praticadas no Parque.
Seus mirantes proporcionam ampla visão das serras da região e dos
municípios circunvizinhos. São eles: Mirante Três Pedras, Mirante dos
Planetas e Mirante Morro dos Veados.
 Trilhas
O Parque possui várias trilhas, dentre elas a Trilha do Cerrado, que tem seu
início na Sede Administrativa, sendo uma trilha curta, com 1,5 km de
extensão. Nela você poderá contemplar a diversidade de espécies do Cerrado
e da Mata Atlântica.
Para saber sobre as demais trilhas entre em contato com a Administração do
Parque.
 Mananciais
O Parque possui seis mananciais, sendo a visitação dessas áreas restritas à
realização de atividades educativas, portanto, informe-se junto à
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Administração sobre procedimentos e normas. O Manancial Catarina e o
Manancial Taboões são os mananciais mais visitados pelas escolas. Conhecido
como Lago Azul, o Manancial Catarina está situado em meio a uma área
remanescente

de

Mata

Atlântica,

com

uma

profundidade

de

aproximadamente 12 m.
 Circuito Ciclístico
O Parque é muito procurado para a prática de Mountain Bike. Informe-se com
a Administração sobre os melhores roteiros para a prática desse esporte.

VOCÊ SABIA?
- O Parque Estadual da Serra do Rola-Moça faz parte da Reserva da Biosfera
do Espinhaço?
- Adjacente ao Parque, existe um importante remanescente florestal e que
também abriga um valioso manancial de água! É a Estação Ecológica de
Fechos (EEF).
INCÊNDIOS: O Parque sofre todos os anos com vários focos de incêndios
florestais. Em caso de incêndios florestais, ligue: 0800 283 23 23 ou 193!

Informações Gerais
Endereço: Av. Montreal, s/n – Bairro Jardim Canadá, Nova Lima / MG – CEP:
34.007-720 ou Via Geraldo Dias, n. 1- Bairro Solar Barreiro, Belo Horizonte /
MG
Funcionamento: Diariamente – 8 às 17 horas / Entrada Gratuita
Telefone: (31) 3581- 3523 / (31) 3581-3782
E-mail: perolamoca@meioambiente.mg.gov.br /
educa.rolamoca@meioambiente.mg.gov.br
Facebook: Parque Estadual da Serra do Rola-Moça
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