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A RPPN Pousada das Araras possui cerca de 400ha, localiza-se no Planalto Central, área core
do bioma Cerrado, entre as coordenadas 18º26’S e 59º57’W–52º02’W, sudoeste de Goiás, 
município de Serranópolis, na alta bacia do rio Paraná. Neste trabalho, as unidades 
fitofisionômicas foram caracterizadas visualmente e confirmadas através de imagens de 
fotointerpretação. Para tanto, foram observados o hábito dos indivíduos, % de cobertura, 
caducifolia, dossel, componentes, luminosidade, lençol freático, rochas e os táxons locais. 
Amostras vegetais foram coletadas durante dois anos, herborizadas, identificadas de acordo 
com as normas usuais e depositadas no Herbário Jataiense (HJ). Na vegetação florestada, 
savânica e campestre foram identificadas e caracterizadas a mata de galeria, mata ciliar, mata 
seca, cerradão, cerrado sentido restrito, cerrado rupestre e campo úmido. A mata de galeria 
ocorre entre 550-560m de altitude, nas nascentes do riacho Pedraria, em terreno plano, lençol 
freático superficial, vegetação perene; o campo úmido ocorre entre 540-555m de altitude em 
solo mal drenado. A mata ciliar ocorre entre 540-550m, caducifolia menor que 20% com um 
ralo componente herbáceo. A mata seca sempre verde ocorre em altitude de 570m, caducifolia 
menos de 20%, cobertura arbórea densa. A mata seca decídua ocorre entre 560-620m, 
apresenta caducifolia de mais de 80%, afloramentos rochosos, boa luminosidade e formação 
de componente herbáceo. A mata seca semidecídua ocorre entre 560-620m possui cobertura 
arbórea densa, com entrada de pouca luz, componente herbáceo esparso. O cerradão e o 
cerrado típico ocorrem entre 560-580m, em terrenos bem drenados, com boa luminosidade e 
formação de estrato herbáceo. O cerrado rupestre localiza-se a 680m de altitude e representa a 
vegetação sobre as formações rochosas (inselbergs). O campo úmido apresentou maior 
riqueza de táxons exclusivos. As famílias com maior plasticidade foram Annonaceae, 
Bignoniaceae, Fabaceae, Malpighiaceae, Malvaceae, Melastomataceae e Rubiaceae. Neste 
trabalho será apresentada uma caracterização geral das unidades fitofisionômicas da RPPN 
Pousada das Araras, com chave de identificação. Serão apresentados as famílias, gêneros e 
espécies exclusivas de cada formação e taxons com maior plasticidade. A riqueza de 
fitofisionomias e espécies exclusivas evidenciam a importância da RPPN Pousada das Araras 
para a conservação da flora do Cerrado no sudoeste goiano. (CNPq) 
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