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O presente trabalho aborda dados taxonômicos preliminares das espécies do gênero 
Elaphoglossum Schott ex J. Sm. no Estado do Pará como parte do projeto “Samambaias 
e licófitas ocorrentes nos ecossistemas do Estado do Pará”. As espécies de 
Elaphoglossum, segundo especialistas, são consideradas confusas do ponto de vista 
taxonômico, principalmente quanto aos caracteres morfológicos usados para definir os 
táxons. Os objetivos desta pesquisa são apresentar o tratamento taxonômico das 
espécies bem como descrições, ilustrações, distribuição geográfica e informações 
ecológicas, além de chave de identificação. A área de estudo compreende o estado do 
Pará, localizado na região norte do Brasil, ocupando uma área de 1.247.954,32 km². 
Apresenta como limites: estado do Amapá e Suriname (Norte), Mato Grosso (Sul), 
Maranhão (Leste), Amazonas (Oeste), Oceano Atlântico (Nordeste), Tocantins 
(Sudeste), Roraima e Guiana (Noroeste). O estudo foi realizado com base nos 
espécimes de Elaphoglossum depositados nos acervos dos herbários do Museu 
Paraense Emílio Goeldi (MG), Embrapa Amazônia Oriental (IAN) e Universidade 
Federal do Pará, Campus de Bragança (HBRA) bem como em compilações de 
bibliografias. Para a análise e identificação do material botânico foi utilizada 
bibliografia especializada. Até o momento, Elaphoglossum está representado no estado 
do Pará por 14 espécies: E. discolor (Kuhn) C. Chr., E. flaccidum (Fée) T. Moore, E. 
glabellum J. Sm., E. hermenieri (Bory ex Fée) T. Moore, E. laminariodes (Fée) T. 
Moore, E. longifolium J. Sm., E. luridum (Fée) Christ, E. minutum (Pohl ex Fée) T. 
Moore, E. nigrescens (Hook) T. Moore ex Diels, E. obovatum Mickel, E. rayawense 
(Jenman) Alston, E. rigidum (Aubl.) Urb., E. scalpellum (Mart.) T. Moore e E. 
styriacum Mickel. As espécies ocorrem em ambientes amazônicos variados como 
florestas de terra firma, igapó e várzea e a forma de vida predominante é epífita. A 
análise do padrão de distribuição geográfica indica que a maioria das espécies são 
Americanas. Segundo o Site Flora do Brasil 2020 em construção, E. pteropus C. Chr. 
possui registro no Pará, porém não foram encontrados espécimes nos herbários neste 
estudo. (CNPq) 
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