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Este trabalho está vinculado ao projeto "Flora do Município de Abaetetuba, PA:
 Diversidade e Usos" e apresenta uma lista preliminar das espécies de
 samambaias e licófitas ocorrentes na região do Rio Genipaúba no município de
 Abaetetuba, Pará, Brasil. Essa região apresenta florestas de várzea e terra firme
 em diferentes estágios de alteração. Foi realizada uma excursão de dois dias
 para coleta de material botânico em novembro de 2010, durante a qual foram
 percorridos diferentes ambientes, tais como interior e margens das matas, bem
 como roçados e áreas residenciais. A coleta foi feita seguindo a metodologia
 padrão para plantas vasculares e a identificação dos exemplares foi baseada em
 literatura especializada. O material testemunho foi incorporado ao acervo do
 herbário do Museu Paraense Emílio Goeldi (MG) e à coleção biológica do Instituto
 Federal do Pará - Campus Abaetetuba. A área está representada por 22
 espécies, 17 gêneros e 11 famílias, das quais a mais representativa foi
 Pteridaceae, com quatro gêneros e seis espécies: Acrostichum aureum L.,
 Adiantum latifolium Lam., A. paraensi Heiron., A. tomentosum Klotzsch.,
 Polytaenium guayanense (Hieron.) Alston e Vittaria lineata (L.) Sm. Foi registrada
 apenas uma espécie de licófita, Selaginella conduplicata Spring
 (Selaginellaceae). Quanto à forma de vida, 13 espécies ocorrem como terrestres,
 oito como epífitas e Lomariopsis prieuriana Fée (Lomariopsidaceae) foi a única
 espécie hemiepífita. A maioria das espécies ocorreu exclusivamente no interior
 das matas (11 espécies) e apresenta distribuição americana (16 espécies).
 Apesar da notável fragmentação florestal observada na região inventariada, foram
 registradas espécies de samambaias pouco comuns [como Asplenium angustum
 Sw.] e típicas de áreas bem preservadas [como Adiantum tomentosum e
 Didymoglossum pinnatinervium (Jenman) Pic. Serm.], demonstrando a
 importância dos ambientes florestais para a manutenção da diversidade de
 plantas vasculares sem sementes na região.
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