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A família das aráceas possui distribuição mundial, representada por 107 gêneros e mais de
3000  espécies.  No  Brasil,  ocorrem  30  gêneros  e  mais  de  402  espécies.  São  plantas
inconfundíveis  por  apresentarem diferenças  no  hábito  e  formato  das  folhas  desde  jovens
até  a  fase  adulta.  A  maioria  das  aráceas  prefere  lugares  úmidos  e  sombreados.  Elas  são
rastejantes, trepadeiras e epífitas de florestas tropicais, variando de pequenos indivíduos a
espécies de porte arbustivo. A bem conhecida “comigo-ninguém-pode”, espécie do gênero
Dieffenbachia,  é  uma  das  mais  tóxicas  da  família  e  certamente  aquela  que  tem recebido
maior  atenção.  O  objetivo  do  trabalho  foi  fazer  um  levantamento  de  todas  as  espécies
encontradas  em  um  fragmento  de  floresta  primária,  no  município  de  Altamira  Pará.  O
presente estudo foi realizado no dia 07 de maio de 2010 no Centro de Formação Bethânia,
localizado  a  8  km  da  cidade  de  Altamira-Pará.  Para  o  levantamento  das  espécies  foi
utilizado o método dos quadrados contíguos por meio de transectos, onde em uma área de
um hectare,  foram traçados três linhas  de 10 x  50 metros  para se  obter  uma amostragem
significativa  da  área  de  estudo.  Para  a  identificação  das  plantas,  à  medida  que  elas  iam
sendo  encontradas  foram  fotografadas  e  coletadas  para  posteriormente  identificá-las  por
meio  da  literatura  entre  outros.  Foram  observadas  treze  plantas  distribuídas  em  seis
espécies,  entre  elas  Philodendron  sphalerum  Schott  (8%),  Philodendron  insigne  Schott
(8%), Philodendro fragrantissimum Hook Kunth (8%), Philodendron sp (45%), Colocasia
antiquorum  Schott.  (8%),  Dieffenbachia  elegans  A.M.E.  Jonker  &  Jonker  (23%).
Observou-se um número razoável  de plantas,  com destaque para o  gênero Philodendron,
com quatro espécies.  Sua diversidade também foi variável quanto à forma de vida, desde
plantas rasteiras até trepadeiras.
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