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As praças com suas áreas verdes contribuem de forma significativa para a melhoria das
condições sócio-econômicos e culturais de quem mora nos centros urbanos, pois valoriza o
ambiente, a estética e promovem um excelente meio para as atividades da comunidade, sendo
usado por parcela significativa da população para recreação e lazer no cotidiano coletivo. Este
trabalho tem por objetivo a análise da arborização em cinco praças públicas do município de
Altamira-PA, através da identificação e quantificação de espécimes vegetais e suas
características botânicas. O estudo foi realizado no município de Altamira localizado na
região sudoeste do Estado do Pará, os dados foram coletados em cinco praças da cidade
avaliando o número de espécies arbóreas, a identificação pelo seu nome comum, científico,
família botânica e os aspectos fitossanitário da vegetação. Foram catalogadas 126 plantas nas
seis praças pesquisadas, totalizando 32 espécies e 12 famílias, sendo que duas famílias
representam 42,86% do total catalogada, Arecaceae com 35 representantes distribuídas em
cinco espécies Coccothrinax barbadensis (Lodd. ex. Mart.) Becc., Euterpe oleracea Mart.,
Bactris gasipaes, Kunth., Mauritia flexuosa L. e Caryota urens L. e Moraceae com duas
espécies Fícus benjamina L. e Fícus spp. totalizando 19 indivíduos. Do universo de espécies
inventariadas 57,14% se apresentam com freqüência inferior a dez exemplares, o que
evidencia a forte seleção feita pelo homem em relação flora urbana o que pode acentua risco
de perdas do parque arbóreo, seja por um eventual ataque de pragas ou de doenças, o que
pode ser evitada por meio de um melhor planejamento de plantio. Entre o total de plantas
21,43% estão em condições inadequadas com raízes superficiais obstruindo a passagem de
pedestre e danificando o pavimento e 70% com problemas fitossanitários ou poda inadequada.
Em relação à origem das espécies 62,5% foram consideradas exóticas tendo como principal
representante a Fícus bejamina L. o que evidencia a não valorização da flora nativa. A família
de maior representatividade foi a Arecaceae com cinco espécies sendo três nativas da região e
adaptada às condições edafoclimáticas, não apresentando sinais de injurias provocadas por
patógenos. A Fícus bejamina L espécie de maior abrangência apresentou 100% das plantas
atacada por Trips spp. e com raízes superficiais o que pode ser um indicativo que esta espécie
não seja recomendada para pratica de arborização.
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