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Suas formações rochosas estão entre as mais antigas do Planeta - 1,6 bilhão de anos - e são constituídas de quartzo.

Diagramação:

A paisagem é entremeada por cachoeiras e piscinas naturais, amplas
veredas de buritis, matas ciliares e campos de flores. A vegetação é
rica em espécies e possibilidades de uso. As plantas, além de belas,
alimentam e curam.
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A Chapada dos Veadeiros, localizada em Goiás, representa o
Cerrado de Altitude, que ocupa apenas 3% de todo o bioma. Por
abrigar nascentes formadoras da bacia do Tocantinzinho e por seu
relevo de grande beleza, em 1961 foi criado o Parque Nacional da
Chapada dos Veadeiros.
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A Riqueza das águas do Cerrado também contribui para a importância do bioma em nível nacional. Suas nascentes contribuem
para formar três grandes bacias hidrográficas: Tocantins, São
Francisco e Paraná/Prata.

PROJETO VEADEIROS
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O Cerrado é um tipo de savana que cobre 22% do Brasil, ou
aproximadamente 200 milhões de hectares. Sua flora é
considerada a mais rica do gênero em todo o mundo, com 1/3 da
biodiversidade do Brasil (estima-se que possui 10.000 espécies
de árvores e arbustos).
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ASSOCIAÇÕES E ATIVIDADES
ACV-CV (Associação dos Condutores de Visitantes da
Chapada dos Veadeiros) é a parceira que desenvolve junto ao
Projeto Veadeiros o ecoturismo de base comunitária. Congrega
os guias locais e transmite conhecimentos de excursionismo de
mínimo impacto, educação ambiental, flora e fauna, primeiros
socorros, busca e resgate.
ASFLO (Associação dos Pequenos Coletores de Flores da
Chapada dos Veadeiros) trabalha para proteger o Cerrado através
da valorização dos produtos de sua flora. Promove a coleta de
flores e frutos com manejo sustentável e comercializa uma linha
variada de produtos artesanais.
ASJOR (Associação dos Moradores da Vila de São Jorge) se
propõe a melhorar a qualidade de vida da população local. Promove
a educação ambiental estimulando a participação das comunidades nos processos ecológicos e sociais da região.

PROJETO VEADEIROS
Para proteger a rica biodiversidade do Cerrado da Chapada dos
Veadeiros, com seu frágil berçário de águas, foi criado em 1996 o
Projeto Veadeiros.
Seu objetivo é criar as bases de implantação de uma Reserva
da Biosfera na Chapada dos Veadeiros (Programa Homem e
Biosfera da Unesco). O Projeto promove a criação de corredores
ecológicos formados por unidades de conservação diversas no
entorno do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e
desenvolve, junto às comunidades locais, alternativas sustentáveis de geração de renda baseadas no ecoturismo e no
extrativismo.
O Projeto está sendo executado através de uma parceria entre
quatro associações civis sem fins lucrativos.

WWF (Fundo Mundial Para a Natureza) contribui para a consolidação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e a
criação de novas unidades de conservação no seu entorno. Executa
projetos com base na conservação da natureza em diversas
regiões brasileiras.

