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PARQUE NACIONAL DA 
CHAPADA DOS VEADEIROS 

(BRASIL) 
  

Abrangendo os municípios de: São 
João d'Aliança, Alto Paraíso de 

Goiás, Colinas do Sul, Teresina de 
Goiás e Cavalcante 

  
Vegetação: Cerrado 

Possui uma área total de 
21.337,541 km². 

 
SÍTIO ARQUEOLÓGICO DO 
BISNAU - FORMOSA GOIÁS 

(BRASIL) 
  

O Sítio Arqueológico do Bisnau 
encontra-se no município de 

Formosa no estado do Goiás na 
região da pequena vila de Bezerra. 
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CERRADO 
 

- 2º maior bioma Brasileiro 
 

- Ocupa mais de 2.045.064 km² 
ou ¼ (um quarto) da área 

territorial brasileira tomando 
aproximadamente 22% da 

parte terrestre do país (Fonte: 
Ministério do Meio-Ambiente 

2012) 
 

-  Possui as três maiores bacias 
hidrográficas da América do Sul 

(Amazônica/Tocantins, São 
Francisco e Prata). 

 
- Composto por campos, matas 

secas decíduas ou 
semidecíduas, matas de 

galeria, veredas (buritizais) e 
formações brejosas. 
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HABITANTES 
 

- A chegada dos grupos caçadores-
coletores a região centro-oeste 

brasileira se intensificou ha cerca 
de 5.000 AP, apesar de estudos 

apontarem o começo do 
povoamento da região por volta de 

10.000 AP. 
  

- Provindo de uma dispersão da 
região amazônica: os grupos Tupi, 

migraram pelo Brasil central, 
atingido o litoral na região sudeste, 

possivelmente através do Vale do 
Paranapanema. 

  
- Hoje a região da chapada dos 
Veadeiros e região conta com a 
presença de quilombolas, tribos 

indígenas e pequenas 
comunidades rurais.  
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SÍTIO ARQUEOLÓGICO DO 
BISNAU 

 
- Local: 42 km da cidade de  
Formosa, estado do Goiás e a 

229 Km da Chapada dos 
Veadeiros em uma fazenda 

particular. 
 

- O nome do sítio arqueológico 
advém da denominação do 
pequeno rio que corre nas 

redondezas. A região insere-se 
em uma antiga área de impacto 

da faixa proterozoica Brasília 
com o craton São Francisco 

com formações calcárias, muito 
comuns na área. 
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ICONOGRAFIA DO BISNAU 
 

- Descrição imagética: Universo 
simbólico diverso supostamente 

ligado à representações dos astros 
e a observação do céu. 

  
- A pedra do Bisnau: Supostamente 

local de rituais, apresenta uma 
série de petróglifos com 

profundidade variando de 6 a 7 
milímetros e largura de de 01cm a 
03cm, produzidos por picotagem e 

raspagem, datando entre 10 a 7 mil 
anos, período da chegadas das 

primeiras populações humanas na 
região.  
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