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A Microrregião Bragantina (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 no Município de Augusto Corrêa, 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 e formas de vida 
presentes na área. O Município está inserido na Microrregião Bragantina, composta por 
diferentes tipos de vegetação como florestas não inundáveis (campinas, capoeiras e florestas 
de terra firme) e florestas inundáveis (florestas de várzeas e manguezais). As coletas foram 
realizadas em novembro de 2017. 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 análise do material foi utilizada 
bibliografia especializada. Na área estudada foram registradas 14 famílias (duas licófitas), 
22 gêneros e 27 espécies (2 licófitas e 25 samambaias). A família com maior número de 
espécies foi Pteridaceae (6 spp.). Quanto ao registro das espécies ao tipo de vegetação, 13 
espécies ocorrem na floresta de várzea, 6 espécies ocorrem em área de vegetação aberta 
alagada/capoeira, 6 espécies ocorrem em floresta de terra firme/capoeira, 1 espécie ocorre 
no mangue, 1 espécie ocorre em área urbana e uma espécie ocorre em mais de um tipo de 
vegetação (floresta de várzea e floresta de terra firme/capoeira). As formas de vida 
registradas foram as terrestres com 17 espécies (destas 8 são anfíbias, 2 trepadeiras e 7 
apenas terrestres), 6 são epífitas e 3 são hemiepífitas. O Município de Augusto Corrêa vem 
perdendo a cobertura vegetal principalmente por ação extrativista, constituindo cada vez 
mais em fragmentos de vegetação secundária. Pode-se inferir que a fragmentação da floresta 
vem promovendo localmente o desaparecimento ou se tornando mais raras espécies de 
samambaias e licófitas enquanto outras são pouco afetadas ou se tornaram até mais 
abundantes. 
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