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Durante a expansão da cidade de Altamira, a arborização urbana foi realizada
 pela população sem o devido planejamento, o que acarretou muitos problemas
 para seu manejo, geralmente, por estas árvores não serem apropriadas para este
 fim, como as frutíferas de grande porte, e os locais de plantio não seguirem as
 normas técnica. Em 2010 foi concluído o inventário da arborização da cidade de
 Altamira, Pará, quando foi realizado o levantamento total das plantas encontradas
 em todas as vias públicas, dos 25 bairros que formam a cidade. O objetivo do
 presente estudo foi avaliar a situação atual das árvores, buscando levantar
 parâmetros, tais como: poda, posicionamento nas vias, afloramento das raízes,
 conflito com a fiação, fitossanidade e remoção. Foram inventariadas 4.287
 plantas de 120 espécies, das quais, 2.614 plantas (61%) apresentaram
 afloramento das raízes, 2.505 (58,4%) estavam próximas dos muros ou do meio
 fio, 1.998 (46,6%) necessitavam de algum tipo de poda, principalmente por se
 encontrarem em conflito com a fiação pública (796 plantas). O quarto maior
 problema observado durante a avaliação foi a fitossanidade onde, 1.273 plantas
 (29,7%) apresentaram diferentes níveis de incidência de pragas e doenças. Na
 maioria destes casos o tamanho dos canteiros nas vias era pequeno,
 descentralizados e muitas das espécies inadequadas para este fim como: o Ficus
 (Ficus benjamina L.) com 1.062 árvores (24,8%), o jambeiro (Syzygium
 malaccense (L.) Merr & Perry) com 345 (8%) e a mangueira (Mangifera indica L.)
 com 326 árvores (7,6%). Muitas árvores 255 (5,9%) apresentaram vários destes
 problemas ao mesmo tempo, necessitando serem removidas e substituídas por
 espécies nativas, resistentes e que cumpram as exigências da arborização
 urbana como o Macharimbé (Cenostigma macrophillum Tul.) da família
 Fabaceae.
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