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VISITA À RESERVA NATURAL ROLINHA-DO-PLANALTO [2020] 
 

 
 
Reserva Natural Rolinha-do-planalto 
 
- Está localizada no norte de Minas Gerais a 
180 km de Montes Claros no município de 
Botumirim. A área compreende 593 hectares 
e foi criada com o objetivo de garantir a 
conservação da única população conhecida da 
rolinha-do-planalto (Columbina cyanopis). 
- A reserva foi adquirida pela SAVE Brasil em 
parceria com a Rainforest Trust. Localizada 
em uma área prioritária para a conservação 
de aves em Minas Gerais, situa-se em uma 
área de Cerrado Rupestre, que reúne ainda 
espécies típicas da Caatinga como o 
chorozinho-da-caatinga (Herpsilochmus 
sellowi), a choca-do-nordeste (Sakesphorus 
cristatus) e o piu-piu (Myrmorchilus 
strigilatus), entre outras. 

 

 
 
Saiba mais sobre a rolinha-do-planalto 
 
A rolinha-do-planalto é uma das aves mais 
raras do mundo, dada como possivelmente 
extinta, foi redescoberta em 2015 após 75 
anos sem notícias de sua ocorrência. Menos de 

A visita à Reserva Natural Rolinha-do-planalto é bem-
vinda e entendida como oportunidade para que todos 
conheçam não apenas a rolinha em si, mas todo o trabalho 
e protocolo de proteção à mesma. A SAVE Brasil procura 
adequar seu trabalho aos padrões internacionais de 
manejo em áreas onde há espécies criticamente 
ameaçadas. Observe que isso pode implicar em algumas 
restrições e condicionantes, sempre em benefício da 
espécie. 
 
Como visitar? 
 
- Os interessados deverão enviar um e-mail para 
rolinhadoplanalto@savebrasil.org.br informando as datas 
de interesse para consulta de disponibilidade e 
agendamento. 
- Cada visitante brasileiro contribui com R$ 70,00 pelo dia 
de visita (day-use) e que será convertido para o projeto 
de conservação da espécie. Estrangeiros contribuem com 
U$ 35,00 pelo dia de visita. O pagamento deve ser 
efetuado pelo site. 
- O condutor local poderá ser pago em espécie no dia da 
visita, conforme a seguinte sugestão mínima: 

- 1 grupo (1 a 5 pessoas) paga R$ 50,00 por um 
período de até 4h na reserva; 
 
- Torne-se um Amigo da SAVE e tenha isenção de taxas. 
 
Como chegar? 
 
O principal acesso a Botumirim pode ser feito por meio do 
Aeroporto Mário Ribeiro (MOC) em Montes Claros, 
seguido de carro pelas rodovias BR-251 e MG-307 
(asfaltadas). O aeroporto possui locadoras de veículos e 
embora não seja necessário o uso de um 4x4, carros altos 
são recomendados. A SAVE Brasil não possui veículo em 
Botumirim para os deslocamentos. 
 
Onde se hospedar? 
 

Pousada do Vale (38) 9 9985 1022 
Pousada Campina da Serra (38) 9 9908 9167 

Eco-Chalé Almazen 
Pousada Camping 

(38) 9 9920 1475 

mailto:rolinhadoplanalto@savebrasil.org.br
http://savebr-site.herokuapp.com/visitearolinha-2
http://savebrasil.org.br/save-brasil-2
https://www.facebook.com/pousadabotuvale/
https://www.facebook.com/pousadacampinadaserra/
https://www.facebook.com/pousadaalmazenbotumirim/
https://www.facebook.com/pousadaalmazenbotumirim/
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20 indivíduos são conhecidos atualmente. É 
criticamente ameaçada de extinção (CR). A 
espécie tem os olhos azuis e disso deriva o seu 
nome científico (Columbina cyanopis). Sua 
área de ocupação compreende os Cerrados 
Rupestres da região central do Brasil. 

 

 
 
Mais informações sobre Botumirim, MG 
 
O município tem o privilégio de ser a casa da 
rolinha-do-planalto, além disso, endemismos 
da Serra do Espinhaço compõem a avifauna, 
tais como: beija-flor-de-gravata-verde 
(Augastes scutatus) e o lenheiro-da-serra-do-
cipó (Asthenes luizae). A região tem vegetação 
diversificada, com elementos da Mata 
Atlântica, Cerrado, Campos Rupestres e cerca 
de 200 espécies estão presentes na área, como 
o Formigueiro-do-nordeste (Formicivora 
iheringi). O acompanhamento de um guia de 
observação de aves da região é recomendado 
para melhor aproveitamento do passeio. 
Botumirim possui serviços básicos, mas o 
pagamento em dinheiro em espécie é 
recomendado. Há agência dos Correios e 
lotérica além de uma agência do Bradesco. 
Telefonia celular apenas da operadora VIVO. 

 

Veja abaixo algumas condições necessárias para a visita. 
 
- A visita deverá ser acompanhada por condutor indicado 
pela SAVE Brasil (inclusive quando houver um guia 
externo); 
- O número máximo de visitantes em cada dia é de 5 
pessoas (além do guia externo); 
- A visita à reserva é limitada em até 2 dias por visitante 
(ou grupo); 
- A disponibilidade para visita é determinada pela 
coordenação da reserva; 
- O uso de playback é restrito e controlado pelo condutor; 
- A distância de aproximação informada pelo condutor 
deve ser respeitada; 
- Os visitantes devem permanecer nas trilhas 
determinadas pelo condutor. 
 
Estas ações simples visam proteger a raríssima rolinha-do-
planalto e seu delicado habitat. O visitante deve ter em 
mente que a segurança e bem-estar da espécie estão 
sempre em primeiro lugar. Sua participação é 
fundamental na conservação da rolinha-do-planalto! 
 
 
Para mais informações ou esclarecer qualquer dúvida, 
estamos à disposição. 
Um abraço, 
Equipe SAVE Brasil 
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