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A Mesorregião Nordeste do Pará vem sofrendo ao longo de décadas com grandes 
alterações antrópicas com o desflorestamento para o plantio de monoculturas, áreas de 
pastagens, exploração de madeiras além das queimadas, desta forma as florestas nativas 
primárias remanescentes estão sendo restritas a pequenos fragmentos. Diante deste 
contexto, o presente estudo refere-se ao levantamento das espécies de samambaias e 
licófitas em remanescentes florestais na Ilha de Colares, Microrregião do Salgado 
(Mesorregião Nordeste do Pará), como parte do projeto samambaias e licófitas 
ocorrentes nos ecossistemas do Estado do Pará. Objetiva-se também relacionar as 
espécies com os tipos de vegetação, ambientes preferenciais, substratos e formas de 
vida presentes na área. A Ilha está situada nas coordenadas 0º56’13”S-48º16’55”W, 
com ca. 61300ha e composta por diferentes tipos de vegetação como florestas não 
inundáveis (campinas, capoeiras e matas de terra firme) e florestas inundáveis (matas 
de igapós, várzeas e manguezais). As coletas foram realizadas de 6 a 9 de julho de 2015. 
As amostras foram coletadas e herborizadas de acordo com as técnicas usuais para as 
plantas vasculares e o material testemunho foi armazenado no herbário HBRA da 
UFPA, Campus de Bragança. Para analise do material foi utilizada bibliografia 
especializada. Na área estudada foram registradas 15 famílias (duas licófitas), 30 
gêneros e 40 espécies (3 licófitas e 37 samambaias). As famílias, com maior número de 
espécies foram Pteridaceae e Polypodiaceae (ambas com 7 spp.). Quanto ao tipo de 
vegetação, apenas uma espécie foi observada exclusivamente na margem da floresta 
não inundável, uma na marguem da floresta inundável e as demais espécies foram 
registradas em mais de um tipo de fisionomia vegetacional. Os ambientes preferenciais 
observados são variados para a maioria das espécies. As formas de vida que 
predominaram com exclusividade foram as terrestres (19 spp.), epífitas (18spp.) e 
hemiepífitas (3spp.), as demais apresentaram uma variação entre as três formas de vida, 
tendo como substrato predominante sobre árvores vivas para as espécies epífitas. A Ilha 
de Colares possui poucos fragmentos de vegetação primária preservada, entretanto, 
assim como outras áreas do Pará, perde a cobertura vegetal a cada ano por ação 
extrativista, reduzindo a riqueza específica local. (PIBIC-UFPA) 
 
Palavras - chaves: Pteridófitas, florística, floresta Amazônica. 
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