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Polypodiaceae é uma das famílias mais diversificadas de samambaias 
leptosporangiadas, com aproximadamente 1652 espécies divididas em 65 gêneros e seis 
subfamílias. No Brasil ocorrem 170 espécies (66 endêmicas) e 20 gêneros, em todos os 
estados e domínios fitogeográficos. No estado do Pará são conhecidas 30 espécies em 
11 gêneros. Este trabalho trata as espécies de Polypodiaceae ocorrentes no município 
de Abaetetuba, localizado na região do Baixo Tocantins no Pará (01º43’24”S e 
48º52’54”W), com uma área de 1.610,7 km². A vegetação original do município era 
formada pela floresta densa de terra firme, que em grande parte deu lugar a floresta 
secundária intercalada com cultivos agrícolas. O estudo foi desenvolvido com base em 
levantamento do material depositado no Herbário do Instituto Federal do Pará - Campus 
Abaetetuba (HIFPA), resultando em 69 espécimes coletados, 23 pertencentes à zona 
urbana e 46 à zona rural. Todo o material foi revisado com base em literatura 
especializada, confirmando as identificações, atualizando seu nome científico quando 
necessário e identificando os espécimes indeterminados. Após o levantamento 
constataram-se 12 espécies distribuídas em sete gêneros, sendo eles: Microgramma C. 
Presl (quatro espécies), Pleopeltis Humb. & Bonpl. ex Willd. (três),  Campyloneurum 
C. Presl, Cochlidium Kaulf., Pecluma M.G. Price, Phlebodium (R. Br.) J. Sm. e 
Serpocaulon A.R. Sm. (uma espécie cada). As espécies mais coletadas foram C. 
phyllitidis (L.) C. Presl e S. triseriale (Sw.) A.R. Sm. com 17 e 16 espécimes 
respectivamente. Três espécies ocorreram apenas na zona rural (C. serrulatum (Sw.) 
L.E. Bishop, M. thurnii (Baker) R.M. Tryon & Stolze e P. desvauxii (Klotzsch) Salino), 
uma apenas na zona urbana (P. plumula (Humb. & Bonpl. ex Willd.) M.G. Price) e as 
demais ocorreram em ambas as áreas. Todas as espécies são epífitas. A maior parte das 
espécies apresenta padrão de distribuição neotropical. Estudos como este são muito 
importantes, tendo em vista que as espécies estudadas pertencem a um dos grupos 
considerados como ótimos indicadores de biodiversidade. Além disso, este estudo 
demonstra que a área apresenta uma significativa riqueza específica de Polypodiaceae, 
já que possui mais de um terço das espécies ocorrentes no estado e sete dos 11 gêneros. 
(Apoio: LABICON/HIFPA, IFPA – Campus Abaetetuba) 
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