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A microrregião dos Furo de Breves, situada no Arquipélago do Marajó, é formada por 
um emaranhado de canais, furos, igarapés e meandros abandonados, formando 
inúmeras ilhas de tamanhos variados, tendo a vegetação influência direta dessa 
hidrografia. Vários estudos florísticos desenvolvidos em florestas não inundadas e 
inundadas documentaram diferenças na composição florística, e que influenciam no 
estabelecimento de espécies de samambaias e licófitas. Assim, o presente trabalho 
objetivou estudar espécies de samambaias e licófitas da Ilha do Macaquinho, Município 
de Breves (Pará) relacionando-as com os tipos de vegetação, formas de vida e habitats. 
A Ilha situa-se nas coordenadas 01º19’24,9”S-50º25’12,9”W, com altitudes entre 10-
33m, composta por florestas não inundáveis (capoeiras e matas de terra firme) e 
florestas inundáveis (igapós e várzeas). As coletas ocorreram no período de 09 a 11 de 
dezembro de 2015. As amostras foram coletadas e herborizadas com base em técnicas 
usuais para plantas vasculares e o material testemunho foi depositado no herbário AMB 
(UFPA, Campus do Marajó/Breves) e analisado utilizando bibliografia especializada. 
Na área estudada foram registradas 17 famílias (duas licófitas), 30 gêneros e 63 espécies 
(4 licófitas e 59 samambaias). As famílias com maior número de espécies foram 
Pteridaceae e Dryopteridaceae (ambas com 10 spp.), Polypodiaceae e 
Hymenophyllaceae (ambas com 9 spp.), os gêneros com maior número de espécies 
foram Elaphoglossum (6 spp.), Adiantum e Trichomanes (ambos com 5 spp.). Quanto 
ao tipo de vegetação, 26 espécies foram exclusivas de floresta de terra firme, enquanto 
20 espécies foram exclusivas de florestas inundáveis (7 em mata de várzea e 13 em 
igapó), 2 comum de área aberta e 15 espécies ocorrem em mata de terra 
firme/várzea/igapó. As formas de vida predominantes foram as epífitas (34 spp.), 
seguidas de 15 espécies essencialmente terrestres, 4 hemiepífitas, 1 aquática flutuante 
e 9 possuem formas de vida variada (terrestre/epífita). O habitat preferencial de 97% 
das espécies foi o interior da mata. A área central da Ilha do Macaquinho possui 
vegetação primária relativamente preservada e que abriga espécies pouco ou ainda não 
registradas na região, como Ceradenia sp., Olfersia cervina (L.) Kunze, Schizaea 
fluminensis Mers ex Sturm e Trichomanes accedens C. Presl, entretanto, assim como 
outras áreas do Pará, vem perdendo a cobertura vegetal a cada ano por ação extrativista, 
reduzindo a riqueza específica local. 
 
Palavras-chave: Samambaia, florística, furos de Breves  
 


