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Saprófitas são plantas aclorofiladas, que têm associação com fungos micorrízicos e 
utilizam substâncias da decomposição de matéria orgânica para sua nutrição. Estas 
plantas são proporcionalmente menos expressivas na flora brasileira e necessitam de 
maior atenção por serem raramente coletadas devido ao seu pequeno porte, por 
assemelharem-se a fungos, sendo perceptíveis apenas no período de floração e 
frutificação. Desse modo, são poucos trabalhos voltados para esse grupo. No Pará 
ocorre saprofitismo em sete famílias que possuem em conjunto 21 espécies, tipicamente 
encontradas em remanescentes florestais, mostrando-se excelentes bioindicadoras de 
ambientes conservados. No entanto, essas plantas correm riscos de extinção local por 
conta do intenso manejo de plantios de açaí e dendê e pela extração ilegal de madeira. 
Diante disso, este trabalho apresenta um levantamento preliminar de plantas 
saprofíticas no município de Igarapé-Miri, nordeste do Estado do Pará, Brasil. Este 
município possui cerca de 1.501 km² de área, com as seguintes coordenadas de 
referência 01°58’33“S-48°57’39”W. Pouco resta da floresta original da área (Floresta 
Densa de Terra Firme), que deu lugar à Florestas Secundárias, intercaladas por cultivos 
agrícolas. O estudo foi baseado em material depositado no Herbário do Instituto Federal 
do Pará – Campus Abaetetuba (HIFPA) e em coletas realizadas no período de 
junho/2017 a fevereiro/2018, seguindo as técnicas usuais de coleta e herborização para 
plantas vasculares com modificações para o grupo. O material testemunho foi 
depositado no HIFPA. A flora de plantas saprofíticas do município está composta, até 
o momento, por nove espécies, distribuídas em cinco gêneros e quatro famílias. A 
família mais representativa foi Gentianaceae com seis espécies [Voyria aphylla (Jacq.) 
Pers.; V. corymbosa Splitg.; V. spruceana Benth.; V. tenella Hook.; Voyria sp.; 
Voyriella parviflora (Miq.) Miq.]. Cada uma das demais famílias apresentou uma 
espécie: Triuridaceae [Sciaphila purpurea Benth.], Burmanniaceae [Dictyostega 
orobanchioides Miers] e Orchidaceae [Wullschlaegelia calcarata Benth.]. Todos as 
espécies são terrestres e ocorrem em lugares úmidos no interior da mata. Espera-se que 
se os remanescentes florestais do município se mantiverem conservados e forem 
realizadas novas coletas na região, mais espécies saprófitas poderão ser registradas. 
(Apoio: LABICON/HIFPA, IFPA – Campus Abaetetuba) 
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