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RESUMO: A Serra do Cabral está localizada no centro-norte do estado de Minas Gerais, 
abrangendo diversos municípios da região, dentre eles Várzea da Palma (MG), Buenópolis 
(MG) e Lassance (MG), e faz parte do segmento ocidental da Serra do Espinhaço, importante 
unidade geomorfológica do Brasil. A Serra do Cabral é uma feição geomorfológica ovalada, de 
orientação N-S, com aproximadamente 100 quilômetros em seu eixo principal, por 35 
quilômetros em seu eixo secundário, que pode atingir pouco mais de 1200 metros de altitude. 
Caracteriza-se também por um topo relativamente plano, circundado por escarpas íngremes, 
constituindo uma chapada, que é popularmente conhecida como uma “serra”. Geologicamente 
a Serra do Cabral ocorre no interior do Craton São Francisco, onde afloram principalmente 
metarenitos, subordinados a filitos, das formações Galho do Miguel, Santa Rita e Córrego dos 
Borges, todas associadas ao Supergrupo Espinhaço. Os metarenitos dão origem a feições 
geomorfológicas paisagísticas importantes como lapas e cachoeiras. Além da relevância 
geomorfológica, a Serra do Cabral também tem uma grande importância arqueológica, com 
mais de 100 sítios catalogados, principalmente registros de arte rupestre. Nestes sítios 
arqueológicos existe o predomínio de pinturas zoomórficas da Tradição São Francisco, alguns 
dos quais já se encontram deteriorados, principalmente pela atividade de extração dos veios de 
quartzo, de qualidade gemológica, comum a partir da metade do século XX na região. Além 
disso, a região da Serra do Cabral apresenta paisagens que remetem àquelas descritas por 
Guimarães Rosa em Grande Sertão Veredas, onde terrenos alagados circundados por buritis 
emergem em meio ao cerrado mineiro. No ano de 2005 o Governo do Estado de Minas Gerais 
criou o Parque Estadual da Serra do Cabral (PESCabral) com o objetivo de ajudar na 
preservação do patrimônio arquelógico, biológico e geomorfológico da serra. Infelizmente o 
PESCabral não cobre toda a extensão da serra, sendo portanto necessários novos 
mecanismos para a preservação do patrimônio. Uma boa alternativa para ampliação da área 
de preservação é ampliar o número e registrar melhor o patrimônio das já existentes Reservas 
Particulares do Patrimônio Natural. O presente trabalho tem como objetivo contribuir para o 
registro, preservação e divulgação do patrimônio natural na Reserva Particular do Patrimônio 
Natural Fazenda Serra do Cabral e Lazão, localizada no município de Buenópolis (MG). Uma 
vez que conservação desses ambientes se mostra cada vez mais urgentes, já que o plantio de 
eucalipto na serra tem aumentado significantemente nos últimos anos, levando a degradação 
de um local que já é assolado pela criação de bovinos e pelo garimpo dos veios de quartzo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: SUPERGRUPO ESPINHAÇO; GEOMORFOLOGIA; SÍTIOS 
ARQUEOLÓGICOS. 


