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RESUMO 

A influência dos elementos arbóreos no conforto e saúde da população em espaços públicos, é bastante 

reconhecida atualmente. Dentre estes espaços públicos está a rede hospitalar da cidade de Patos, 

composta por quatro hospitais. Dessa forma, o objetivo do trabalho foi realizar o levantamento das 

espécies existente na rede hospitalar da cidade de Patos, Paraíba. A medição da altura e circunferência 

dos indivíduos foi realizada com vara graduada e fita métrica. No levantamento realizado na rede 

hospitalar da cidade de Patos PB, encontrou-se 109 indivíduos distribuídos em 11 famílias botânicas e 

14 espécies. As espécies exóticas juntas obtiveram um percentual de (89,7%), de indivíduos encontrados 

nos três hospitais. Em todos os hospitais a maioria dos exemplares presentes apresentaram-se em estado 

de jovem para médio porte. A arborização da rede hospitalar de Patos é em quase toda sua totalidade 

constituída por espécies exóticas, principalmente Azadirachta indica A. Juss (nim).  Recomenda-se o 

acompanhamento de um profissional da área como um Engenheiro Florestal para a implantação de um 

projeto de arborização nesses ambientes que vise a diversificação de espécies. 
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INTRODUÇÃO 

A arborização torna-se fundamental nos centros urbanos, pois proporciona vários 

benefícios ambientais como também melhoria na qualidade de vida da população, 

proporcionando contato direto do homem com a vegetação e o ambiente (Gonçalves et al., 

2021). As árvores desempenham papel importante no bem-estar da comunidade urbana, pois 

podem amenizar vários efeitos adversos do meio urbano, como conforto climático, poluição 

sonora, melhora a qualidade do ar, além de fornecer sombra e lazer em espaços públicos (Volpe-

Filik et al., 2019; Lazzari et al., 2015). 

A importância das árvores em espaços públicos para a população, vem sendo bastante 

reconhecida, principalmente em relação a saúde.  A arborização em ambientes como hospitais 

trazem vários benefícios tanto para os pacientes quanto funcionários, relacionados 

especialmente ao bem-estar em situações que envolvem estresse emocional (Dobbert, 2010). 

Dessa forma, cada vez mais estudos demonstram a influência benéfica da arborização 

tanto na saúde física como mental da população (Dadvand et al., 2016; Liu et al., 2017; 

Gonçalves et al., 2018). Áreas arborizadas trazem sentimentos agradáveis aos sentidos 

humanos, sendo um elemento acalentador em ambientes muitas vezes adversos como hospitais. 

Identificar as espécies desse tipo de ambiente se faz de grande importância, ainda mais se 



 

 

 

tratando de cidades de clima quente e seco, onde a sombra de uma árvore e conforto térmico 

que ela oferece é de grande valia para a população. 

As espécies para serem implantadas em ambientes públicos como hospitais devem levar 

em consideração fatores como porte, tipo de raízes, distâncias corretas das instalações 

estruturais, fiação elétrica. Quanto a diversidade, espécies nativas, pois se adequam melhor ao 

ambiente, e exóticas que estejam dentro do contexto, porém mantendo o equilíbrio. Espécies 

ornamentais também devem ser utilizadas neste tipo de ambiente pois trazem um elemento 

estético agradável principalmente para os pacientes. Dessa forma, o objetivo do trabalho foi 

realizar o levantamento das espécies existente na rede hospitalar da cidade de Patos, Paraíba 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado na cidade de Patos-PB que está localizado na região do 

semiárido nordestino entre as coordenadas geográficas 07°01’32” S e 37°16’40” W, com 

altitude média de 250 m, ocupando uma extensão territorial de 473,1 km², com área urbana de 

5,11 km². (Figura 1).  O município ainda abriga uma população de 100.674 habitantes (IBGE, 

2010). A cidade está localizada no Sertão Paraibano cujo clima é classificado por Köppen como 

BSh quente e seco, com baixa umidade do ar e pouco volume pluviométrico (Alvares et al., 

2013).  

 

 
Figura1: Localizações dos hospitais no município de Patos, PB. 

 



 

 

 

A coleta dos dados foi realizada na rede hospitalar pública da cidade de Patos Paraíba. 

Os hospitais selecionados a saber foram:  

1 - Hospital Regional Deputado Janduhy Carneiro. 

2 - Hospital Infantil Noaldo Leite. 

3 - Maternidade Dr. Peregrino Filho. 

A coleta foi realizada por meio de visita in loco, onde foram utilizadas fichas de campo 

contendo os dados como: nome popular, nome científico, número de indivíduos, família, 

origem (nativa ou exótica), nos espaços verdes presentes nos hospitais tanto no entorno como 

na área interna, como também informações pertinentes em relação as espécies quanto à altura 

(total e da 1° bifurcação) e circunferência a altura do peito (CAP).  

A altura e diâmetro dos indivíduos foram obtidas utilizando os seguintes materiais: 

prancheta, planilhas, fita métrica, mira de encaixe. Posteriormente a circunferência a altura do 

peito (CAP), foi transformada em diâmetro a altura do peito (DAP), através da divisão da 

circunferência (cm) por π. Após a obtenção desses dados foram determinadas classes de 

diâmetro a altura do peito, altura total, e da primeira bifurcação para cada local amostrado com 

as ferramentas do Software Excel 2016.  

Inicialmente a identificação das espécies foi realizada a campo, com confirmação 

através de literatura específica (Lorenzi et al., 2003; Lorenzi et al., 2018). Com acesso as 

informações do site Flora do Brasil (2022), foi realizada a conferência da nomenclatura 

devidamente atualizada para as espécies nativas e exóticas, respectivamente, e quando possível 

também com o auxílio de profissional do herbário da UFCG em Patos, PB. 

 Por fim os dados foram compilados e processados no Software Microsoft Office Excel 

® 2016 e em seguida procedeu-se análise quantitativa para expressar os resultados encontrados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No levantamento realizado na rede hospitalar da cidade de Patos PB, encontrou-se 109 

indivíduos distribuídas em 11 famílias botânicas e 14 espécies (Tabela 1). No hospital regional 

Deputado Janduhy Carneiro foram observados 48 indivíduos, hospital Infantil Noaldo Leite, 34 

indivíduos, Maternidade Dr. Peregrino Filho 27 indivíduos. A de se salientar que o hospital São 

Francisco não possui nenhum tipo de espécie arbórea, em suas instalações, seja no interior ou 

na parte externa. 

 

Tabela 1. Relação das famílias vegetais arbóreas, com respectivo nome das espécies, nome 

popular, indivíduo, origem e a frequência nos 3 hospitais levantados na pesquisa. 

Família Espécie Nome Popular Indivíduo Origem Hospital 

Leguminoseae Acacia mearnsii Willd Acácia Negra 1 Exótica 2 



 

 

 

Malpighiaceae Malpighia emarginata Sessé & 

Moc. ex DC. 

Acerola 1 Exótica 2 

Leguminoseae (Prosopis juliflora (Sw) D.C.) Algaroba 10 Exótica 1 

Myrtaceae Syzygium cumini (L.) Skeels Azeitona 1 Exótica 2 

Anacardiaceae Spondias lutea Linn Cajarana 1 Nativa 2 

Fabaceae Poincianella pyramidalis 

(Tul.) L. P. Queiroz 

Catingueira 1 Nativa 2 

Malvaceae Cola acuminate (P.Beauv) 

Schott & Endl. 

Cola 2 Exótica 2 

Moraceae Ficus benjamina L. Ficus 8 Exótica 1,2 

Myrtaceae Psidium guajava L Goiaba 1 Nativa 2 

Bignoniaceae Tecoma stans Ipe mirim 2 Exótica 2 

Bignoniaceae Handroanthus chrysotrichus 

(Mart. ex A.DC.) 

Ipe amarelo 1 Nativa 2 

Meliaceae Azadirachta indica A. Juss Nim 70 Exótica 1,2,3 

Palmaceae Roystonea oleracea Palmeira 

imperial 

9 Exótica 1, 3 

Pinaceae Pinus taeda L. Pinus 1 Exótica 3 

 Total  109   

Hospitais: 1= Hospital Regional Deputado Janduhy Carneiro; 2 = Hospital Infantil Noaldo Leite; 3 = Maternidade 

Dr. Peregrino Filho. 

Em relação ao número de indivíduos por família, destaca-se a família Meliaceae com 

70 indivíduos (64,8%), Leguminoseae 10 indivíduos (9,2%), Palmaceae com 9 indivíduos 

(8,3%), Moraceae 8 indivíduos (7,4%). Observa-se que as espécies exóticas das famílias 

Meliaceae (Azadirachta indica A. Juss), Palmaceae (Roystonea oleracea), Moraceae (Ficus 

benjamina L.). 

A alta frequências destes indivíduos exóticos em sua grande maioria da família 

Meliaceae tendo como principal representante a espécie Azadirachta indica (nim) pode ser 

justificada na arborização devido a sua rápida adaptação ao clima do semiárido e seu 

crescimento rápido, proporcionando bom sombreamento devido a sua copa vistosa no ambiente. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Medeiros e Sobral (2019), na arborização da 

cidade de Pombal, PB, próxima a Patos, onde a maioria dos indivíduos implantados nas 

residências e espaços públicos foram da espécie Azadirachta indica (nim) com 56%. 

Na fig. 2 são apresentados os dados de diâmetro a altura do peito (DAP), altura total 

(HT), e primeira bifurcação (BIF) dos indivíduos presentes no hospital Regional Deputado 

Janduhy Carneiro. Os parâmetros analisados foram desmembrados em cinco classes: Diâmetro 

a altura do peito (Classe I = 2 – 14,3 cm; Classe II= 14,31 – 26,6 cm; Classe III= 26,7 – 38,9 



 

 

 

cm; Classe IV= 38,91 – 52,2 cm; Classe V= 52,21 – 64,5 cm); altura total (Classe I= 1,9 – 6,4 

m; Classe II= 6,41 – 10,9 m; Classe III= 10,91 – 15,4 m; Classe IV= 15,41 – 19,9 m; Classe 

V= 19,91 – 24,4 m); altura da primeira bifurcação (Classe I= 0,4 -0,8 m; Classe II= 0,81 – 1,20 

m; Classe III= 1,21 – 1,6 m; Classe IV= 1,61 – 2,00 m; Classe V= 2,01 – 2,4 m). 

 

 

Figura 2: Diâmetro a altura do peito (DAP), altura total (HT), e altura da primeira bifurcação 

(BIF) das árvores presentes no hospital regional Deputado Janduhy Carneiro, Patos – PB. 

 

 A classe IV apresentou os maiores percentuais de DAP (38,91 – 52,2 cm) com 69,6% e 

BIF (1,61 – 2,00 m) também com 69%, já para a altura total o maior percentual de indivíduos foi 

encontrado na Classe I (1,90 – 6,4 m) com 82% (Figura 2). Os dados encontrados mostram que 

os indivíduos presentes no hospital regional são em sua grande maioria de jovens para médio 

porte implantados quase na mesma época, e que a primeira bifurcação se encontra na altura de 

boa para ideal 1,60 m, próxima a considerada ideal para a arborização para não gerar incômodos 

no trânsito das pessoas nos espaços arborizados, 1,80m. Neste hospital 100% dos indivíduos 

amostrados são de espécies exóticas, com a espécie Azadirachta indica (nim) com 56% e 

Prosopis juliflora (algaroba) com 21%. 

 Estes resultados estão relacionados ao modismo presente no semiárido no uso destas 

espécies na arborização pela facilidade de adaptação e crescimento destas árvores. A de se 

salientar que mesmo a maioria dos indivíduos serem relativamente jovens alguns poucos 

indivíduos da espécie algaroba possuem mais de 30 anos de existência.  

 Trata-se de uma situação alarmante haja visto a importância da diversidade de espécies 

como também o uso de espécies nativas da região. Segundo Silva et al. (2018), a falta de 

conhecimento da população em relação as espécies nativas, aliada a ausência de planejamento 

da arborização, acaba propiciando um demasiado aumento do plantio sem diversidade, quase 

sempre de origem exótica, desvalorizando as espécies nativas. 

 Na fig. 3 são apresentados os dados referentes ao diâmetro a altura do peito (DAP), altura 

total (HT) e altura da primeira bifurcação (BIF) dos indivíduos arbóreos encontrados no hospital 



 

 

 

Infantil Noaldo Leite. Estes parâmetros foram divididos em cinco classes a saber: Diâmetro a 

altura do peito (Classe I = 2 – 7 cm; Classe II= 7,1 – 12 cm; Classe III= 12,1 – 17 cm; Classe 

IV= 17,1 – 22 cm; Classe V= 22,1 – 27 cm); altura total (Classe I= 1,30 – 2,21 m; Classe II= 

2,22 – 3,00 m; Classe III= 3,01 – 4,01 m; Classe IV= 4,02 – 5,01 m; Classe V= 5,02 – 5,90 m); 

altura da primeira bifurcação (Classe I= 1,00 – 1,2 m; Classe II= 1,21 – 1,4 m; Classe III= 1,41 

– 1,6 m; Classe IV= 1,61 – 1,8 m; Classe V= 1,81 – 2,00 m). 

 

 
Figura 3: Diâmetro a altura do peito (DAP), altura total (HT), e altura da primeira bifurcação 

(BIF) das árvores presentes no hospital Infantil Noaldo Leite, Patos – PB. 

 

O maior percentual de DAP foi encontrado na Classe I (2 – 7 cm) com 64% dos 

indivíduos, já para altura total a Classe II (2,22 – 3 m) obteve um maior percentual com 41,18% 

e quanto à altura da primeira bifurcação a Classe IV (1,61- 1,8 m) obteve a maior percentagem 

com 17, 65%. Estes resultados apontam que a maioria dos indivíduos amostrados no hospital 

Infantil Noaldo leite eram jovens, recém implantados pois apresentaram pouco incremento 

diamétrico e pequeno a médio porte (Fig. 4A e 4B). 
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Figura 4: Indivíduos jovens de Azadirachta indica (nim) (A e B) recém implantados no hospital 

Infantil Noaldo Leite, Patos – PB. 

 

Apesar da grande maioria dos indivíduos exóticos com destaque para a espécie 

Azadirachta indica (nim) com 55%, é o único dos três hospitais que conta com uma maior 

diversidade de espécies como frutíferas, Malpighia emarginata (acerola), Spondias lutea 

(cajarana), Psidium guajava (goiaba) e a única espécie nativa da região Poincianella 

pyramidalis (catingueira) com um invidio por espécie. Este fato pode estar relacionado a 

pessoas leigas que cuidam destes espaços optarem implantar este tipo de espécie na arborização 

por ter frutas que podem ser utilizadas como alimento. 

A fig. 5 mostra os resultados para os parâmetros Diâmetro a altura do peito (DAP), 

altura total (HT) e altura da primeira bifurcação (BIF) para a Maternidade Dr Peregrino filho. 

Estes parâmetros foram divididos em cinco classe a saber: Diâmetro a altura do peito (Classe I 

= 8 – 11,0 cm; Classe II= 11,1 – 14,0 cm; Classe III= 14,1 – 17,0 cm; Classe IV= 17,1 – 20,0 

cm; Classe V= 20,1 – 23,0 cm); altura total (Classe I= 2,50 – 3,80 m; Classe II= 3,81 – 5,10 m; 

Classe III= 5,11 – 6,40 m; Classe IV= 6,41 – 7,70 m; Classe V= 7,71 – 9,00 m); altura da 

primeira bifurcação (Classe I= 1,00 – 1,4 m; Classe II= 1,41 – 1,80 m; Classe III= 1,81 – 2,20 

m; Classe IV= 2,21 – 2,60 m; Classe V= 2,61 – 2,80 m). 

 

 

Figura 5: Diâmetro a altura do peito (DAP), altura total (HT), e altura da primeira bifurcação 

(BIF) das árvores presentes na Maternidade Dr. Peregrino Filho, Patos – PB. 

 

Os maiores percentuais para diâmetro a altura do peito (DAP) foram encontrados nas 

Classes II (11,1 – 14 cm) e IV (17,1 – 20 cm) ambos com 25,9%, já para altura total com 41,2% 

a classe II (3,81 – 5,10 m) obteve o maior percentual, como também para altura da primeira 

bifurcação (1,41 – 1,80 m) com 75% dos indivíduos presentes nesta classe.  

Todas as espécies que foram levantadas em sua totalidade foram exóticas com quase 

90% dos indivíduos da espécie Azadirachta indica (nim), fato que mais uma vez se repete nestes 



 

 

 

espaços públicos, demostrando a tendência e o modismo na arborização que persiste em usar a 

mesma espécie pela vantagem de seu rápido crescimento de copa e fácil adaptação da mesma 

na região, além de ir contra as recomendações da arborização em vias públicas de nenhuma 

espécie ultrapassar de 10 a 15% de predominância na população para manter harmonia na 

diversidade (Pivetta e Silva, 2002).  

A altura da primeira bifurcação encontra-se em uma boa condição, não apenas neste 

como nos outros hospitais, isto pode estar relacionado as frequentes podas realizadas tanto por 

serviços particulares realizado por autônomos ou pela prefeitura local, como também por estes 

espaços sempre estarem com grande circulação de pessoas. 

A maternidade Dr Peregrino Filho apresentou o menor número de indivíduos entre os 

hospitais levantados mesclados entre indivíduos jovens e de médio porte (Fig. 6A e 6B). 

 

  
Figura 6: Vista da arborização da área frontal (A) e individuo jovem da espécie Azadirachta 

indica (B) presente na maternidade Dr Peregrino Filho, Patos – PB. 

  

CONCLUSÕES 

A arborização da rede hospitalar de Patos é em quase toda sua totalidade constituída por 

espécies exóticas, principalmente Azadirachta indica A. Juss (nim), que se encontra 

estabelecida em todos os hospitais, obtendo o maior percentual de frequência.  

Dessa forma, recomenda-se o acompanhamento de um profissional da área como um 

Engenheiro Florestal para a implantação de um projeto de arborização nesses ambientes que 

vise a diversificação de espécies. 
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