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Os  estudos  com  briófitas  em  várzeas  no  estado  do  Pará  contribuíram  significativamente
para  o  conhecimento  sobre  a  riqueza  deste  grupo  neste  tipo  de  ecossistema.  Entretanto,
estes  estudos  não  incluíram  análises  da  composição  de  espécies,  principalmente
comparando várzeas manejadas e não manejadas. Objetivou-se, portanto, fazer um estudo
comparativo da brioflora entre várzea manejada e não manejada na ilha do Combu, Pará,
levando em consideração parâmetros como riqueza, composição florística e substrato. Das
72  espécies  (27  musgos  e  45  hepáticas)  reportadas  para  ilha  do  Combu,  27  ocorreram
exclusivamente em várzea não manejada e oito em várzea manejada.  Quanto ao substrato,
as  espécies  corticícolas  (60  espécies)  predominaram  nos  dois  ambientes  estudados,
seguidas de epíxilas (51 espécies), epífilas (16 espécies) e sobre cupinzeiro (1 espécie). A
análise  de  similaridade  mostrou  que  as  parcelas  em  várzea  não  manejada  estão  mais
próximas entre si  em comparação com as parcelas  em várzea manejada.  No entanto,  três
parcelas  (parcelas  9,  13  e  14)  em  várzea  manejada  mostraram  maior  similaridade  com
várzea  não  manejada.  Em  relação  às  guildas  de  tolerância,  as  espécies  generalistas  (33
espécies) predominaram nos dois ambientes estudados, seguidas das epífitas de sombra (18
espécies)  e  epífitas  de  sol  (16  espécies).  Comparando  com outros  estudos  realizados  em
ilhas fluviais no Pará,  a riqueza de briófitas da ilha do Combu é bastante  expressiva.  No
entanto,  é  necessário  buscar  novas  medidas  de  preservação  e  conservação  dos  ambientes
florestais na ilha do Combu, principalmente no pouco que resta de várzea manejada.
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