
Área Verde - Rua Caio Prado

PASSEIO VERDE 

Entre as ruas Augusta, Caio Prado e Marquês de 

Paranaguá está localizado um terreno de 23,7 mil m², hoje 

usado como estacionamento, onde antigamente se 

localizava o Palacete Uchoa e posteriormente local onde 

se instalou o Colégio feminino francês Des Oiseaux (Os 

Pássaros), que funcionou de 1907 até 1967. Nesse 

terreno existem mais de 695 árvores de espécies 

remanescentes da Mata Atlântica, como jacarandás, 

araucárias, palmeiras, paineiras, cedros, embaúbas, 

macaúbas e quaresmeiras e também muitas espécies 

exóticas como jaqueira, jambolão e magnólia. O terreno 

está tombado, desde dezembro de 2004, pelo Conselho 

Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, 

Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo, 

considerando a dimensão e a importância da diversidade 

arbórea e arbustiva, assim como da avifauna existente 

nessa região. Moradores da região afirmam avistar, vez 

por outra, um casal de carcarás que reside nas árvores 

mais altas do terreno. O Gavião Carcará é uma ave 

imponente e forte, conhecida por sua excepcional visão, 

longo raio de ação e controle do território onde habita. O 

comprimento varia de 50 a 60 cm e sua envergadura 

chega a 123 cm. Muitas pessoas frequentam o terreno e a 

àrea verde para fazer caminhadas, levar as crianças para 

brincar, passear com seus cães ou ler um livro. Moradores 

da região e frequentadores têm lutado judicialmente e 

realizado manifestações num apelo para transformar o 

terreno em parque.
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goiabeira Psidium guajava
Família: Myrtaceae
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pau-ferro Caesalpinia ferrea
Família: Leguminosae-Caesalpinioideae
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falsa-seringueira  Ficus elastica
Família: Moraceae
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pata-de-vaca  Bauhinia sp.
Família: Leguminosae-Caesalpinioideae
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resedá Lagerstroemia indica 
Família: Lythraceae

quaresmeira Tibouchina granulosa
Família: Melastomataceae

ipê-amarelo Tabebuia sp.
Família: Bignoniaceae

esponjinha-vermelha Calliandra tweedii
Família: Leguminosae-Mimosoideae

Originária da Ásia e Oceania pode atingir até 15m de altura. 

Fornecedora de ótima sobra é apropriada para parques. Não é 

conveniente plantar em calçadas e avenidas por ter raízes muito 

vigorosas. Talvez a figueira (Ficus microcarpa) mais cultivada no 

Brasil e no mundo. Podemos encontrar muitas delas na Av. 

Pacaembu. Seu tronco é muito volumoso e com reentrâncias.

Originária da África Central, também conhecida por 

tulipeiro-da-áfrica. Os frutos são vagens, que quando maduros se 

abrem e soltam sementes aladas que voam. Florescem muitos 

meses por ano. Insetos e aves se deliciam em suas grandes flores.

Nativa da Bahia até São Paulo. Árvore tropical bastante 

rústica, seu tronco apresenta casca sulcada,  sua madeira pesada e 

densa é de boa qualidade. As folhas são  brilhantes, com margem 

onduladas e apresentam uma curiosa glândula no ápice, que 

produz substância adocidada, atrativa para formigas. Também 

conhecida pelo nome louro-de-são-paulo.

Arbusto nativo do Brasil, que foi levado para a Europa por 

volta de 1790. As “flores” da primavera não são exatamente flores, 

mas sim brácteas (folhas modificadas) que envolvem suas 

minúsculas flores amarelas. Possuem variedades branca, rosa, 

vermelho intenso e laranja. Gosta de solo úmido com muito sol. 

Perto de cercas fica linda.

Árvore de grande porte, aparece desde o Piauí até São 

Paulo. Possui flores pequenas e amarelas. Suas folhas servem de 

alimento para o gado. Sua casca tem visual marmorizado. Os índios 

tupis usavam a madeira na confecção de tacapes.
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É provável que seja nativa da Mata Atlântica do Rio de 

Janeiro. A madeira é utilizada em caixotaria. Comum na arborização 

de ruas na região Sudeste, suas folhas são muito delicadas e 

floração amarela. Seu tronco possui casca descamante.
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Originária da floresta amazônica, é uma árvore frondosa de 

até 14 m de altura. Flores grandes de até 20 cm de comprimento, de 

cores branco-amarelada ou branco-rósea. Possui fruto alongado 

marrom com superfície aveludada e sementes grandes e comestíveis, 

quando torradas e moídas substituem o café e o chocolate.

“Coyab” do tupi significa sementes aglomeradas. A madeira 

era já utilizada pelos incas para ornamentos. A goiaba branca possui 

mais vitamina C que o limão. Amplamente cultivado em pomares, 

possui ampla dispersão.

Originário das Américas e Antilhas. As inflorescências são 

muito parecidas com as do ipê-amarelo, mas não perde suas folhas. A 

floração acontece durante todo o ano. Apesar de ser muito 

ornamental, é considerada invasora e capaz de inutilizar pastagens e 

prejudicar a regeneração de áreas degradadas.

Nativo da Mata Atlântica. Possui tronco bem característico, 

cuja madeira é de grande  durabilidade e resistência. Os índios a 

utilizavam na confecção de flechas e tacapes. Seus frutos são 

apreciados por muitos animais silvestres: morcegos, veados, antas e 

periquitos.

Originário da China, chega a até 10 m de altura. Folhas 

brilhantes e copa densa. Possui flores pequenas e brancas, 

produzindo pequenos frutos roxos, que se assemelham a cachos de  

uvas. A polinização é realizada por insetos e a dispersão dos frutos por 

aves. Antigamente era muito utilizada na arborização urbana. É muito 

resistente a podas.
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Árvore nativa de grande porte, apresenta acúleos (falsos 

espinhos) em seu tronco. Sua madeira é utilizada na fabricação de 

canoas. Suas folhas caem no outono, nos presenteando com uma 

copa florida. As painas que saem dos frutos eram usadas antigamente 

para enchimento de travesseiros. Seu tronco forma uma “barriga” para 

reserva de água.
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Originária de Madagascar. Possui tronco volumoso e  

raízes tabulares. Suas flores são de cor vermelha-alaranjada ou 

amarelo.  A arquitetura de sua copa é muito característica, formando 

um grande “teto verde” que sombreia ruas, praças e parques.

Sua madeira é utilizada para a fabricação de arcos de 

violino, por isso o nome popular pau- d´arco. A casca é utilizada para 

fins medicinais, as substâncias extraídas combatem diferentes tipos 

de câncer. As flores são comestíveis. O fruto do tipo vagem quando 

aberto, libera sementes aladas que voam.

Originária da Ásia. Está disseminada no mundo todo e é 

apreciada por suas qualidades ornamentais, medicinais e 

alimentares. Cresce até 35 m de altura, possui folhas grandes, 

ovaladas e de cor verde, que mudam para o amarelo e vermelho, 

antes de caírem no outono. Os frutos são muito apreciados na 

culinária da Índia.

Originária da Ásia, é largamente cultivada no Brasil desde 

1890. Seus frutos de polpa suculenta e sabor doce são apreciados 

pelo homem e por muitos animais. Uma das variedades mais 

encontradas no Brasil é a chocolate. O fruto é rico em frutose, 

glicose e sacarose. 

Originário da Índia e Sri Lanka, o jambolão é uma árvore 

frondosa de copa cheia e bem ramificada. Suas pequenas flores são 

brancas ou amareladas. Seus frutos são agradáveis ao paladar. 

Quando plantada na beira de rios, tanques e açudes, seu frutos 

alimentam  peixes.
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Arbusto nativo do Brasil de até 4 m de altura. Suas flores 

pequenas e muito delicadas são formadas por numerosos estames 

longos, durante a primavera-verão. Adequada para plantio junto a 

grades e cercas.
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abacateiro Persea americana
Família: Lauraceae

primavera Bougainvillea sp
Família: Nyctaginaceae

ipê-de-jardim Tecoma stans
Família: Bignoniaceae

alfeneiro  Ligustro lucidum
Família: Oleaceae

alecrim-de-campinas  Holocalyx balansae
Família: Leguminosae-Caesalpinioideae

mirindiba Lafoensia glyptocarpa 
Família: Lythraceae

sibipiruna Caesalpinia peltophoroides
Família: Leguminosae-Caesalpinioideae

espatódea Spathodea nilotica
Família: Bignoniaceae

figueira Ficus microcarpa
Família: Moraceae

flamboyant Delonix regia
Família: Leguminosae-Caesalpinioideae

chapéu-de-sol  Terminalia catappa
Família: Combretaceae

ipê-roxo  Tabebuia sp.
Família: Bignoniaceae

monguba Pachira aquatica 
Família: Malvaceae

caqui Diospryros kaki
Família: Ebenaceae

paineira-rosa Ceiba speciosa
Família: Malvaceae

jambolão Syzygium cumini
Família: Myrtaceae

Biblioteca 
Monteiro Lobato
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Pau-ferro

Primavera

Mirindiba

Espatódea

Figueira

Sibipiruna

Alfeneiro

Alecrim-de-campinas

Ipê-de-jardim

Goiabeira

Monguba

Paineira-rosa

Jambolão

Caquizeiro

Chapéu-de-sol

Ipê-roxo

Flamboyant

Esponjinha-vermelha



O Passeio Verde busca, por meio de uma caminhada 

guiada e apreciativa, sensibilizar os frequentadores do SESC 

para questões ambientais da nossa cidade, promovendo o 

reconhecimento das árvores e vegetação que habitam o 

entorno das proximidades da Unidade Consolação. Esta 

atividade desenvolverá a valorização da diversidade e do que 

é único de cada espécie; estimulando os sentidos, reflexões 

e observações sobre como as árvores encontram-se em 

cada espaço. Além da conscientização sobre as riquezas 

naturais que inspiram nossos olhares e estão presentes no 

dia-a-dia, proporcionando uma nova maneira de encontrar o 

bem estar mesmo em São Paulo.

·Uma grande árvore pode providenciar as necessidades 

de oxigênio para nossa existência

·Retém Co2

·Árvores podem reduzir a incidência de asma, câncer de 

pele e doenças relacionadas ao estresse, pois ajudam a 

diminuir a poluição do ar, promovem sombreamento e um 

ambiente atrativo, calmo e adequado para recreação

·Ajudam a reduzir em até 10% o consumo de energia por 

meio do efeito de moderação climática local

·Desenvolvem um papel importantíssimo no ecosistema 

pois são responsáveis por manter mais de 50% da 

biodiversidade

·Árvores reduzem poluição sonora e os ventos, 

mantendo umidade do ar e chuvas regulares

·Fornecem base para produtos como medicamentos e 

chás, além de frutas, flores, sementes, fibras, madeira, 

látex, resinas e pigmentos

·Promovem saúde dos solos e evitam erosão com suas 

raízes

·Beleza natural para nossos olhares e almas

Os Benefícios 

das Árvores

Praça Rotary - Bairro Vila Buarque

Originária da Índia, pode atingir de 7 a 10m. Suas folhas 

possuem o formato que dá origem ao nome. Suas flores podem ser 

brancas, rosadas ou vinho e muitas vezes lembram orquídeas. O 

gênero Bauhinia possui cerca de 250 espécies. No continente 

americano a maior diversidade está na região amazônica. Pelo 

menos 100 espécies ocorrem no Brasil.

Originária da Ásia tropical, podendo atingir até 30 m de 

altura, dotada de raízes pendentes que se assemelham a cipós, 

possui látex abundante, outrora utilizado para produção de 

borracha.

Nativa da Serra do Mar, suas folhas possuem nervuras 

paralelas e são pilosas e ásperas.  As sementes minúsculas ficam 

dentro de pequenos frutos que lembram os do eucalipto. Flores 

podem ser rosa ou roxa.

 É cultivado na América Central desde 8000 a.C . Possui 

propriedade antianêmica e sua folha é diurética. O abacate pode 

ser consumido in natura, com açúcar e limão, em vitaminas ou 

receitas salgadas. O nome indígena Ibacatu é de origem tupi: iba 

significa “fruta” e catu “boa”. Para os índios da América Central era 

árvore sagrada e seus frutos davam força e vitalidade.

Árvore que recebe o título de “flor símbolo nacional”. No 

inverno perde todas suas folhas e em meados de setembro 

floresce lindamente. Suas flores, em formato de trombetas, podem 

ser consumidas como salada.

Originário da Índia, muito utilizado atualmente na 

arborização de ruas. Seu tronco ereto e liso, possui estética 

marmorizada em tons de marrom. Suas inflorescências densas 

podem ser nas cores branca, rosa claro ou escuro e arroxeado.

SAIBA MAIS sobre 

algumas ÁRVORES do 

PASSEIO VERDE

1

2

3

4

5

6

Nesta praça fica localizada a primeira Biblioteca Infantil 

Municipal Monteiro Lobato, que foi criada em 1936 e em 1950, 

instalou-se no prédio atual. O terreno da Praça Rotary 

pertencia à casa do senador Rodolfo Miranda. O bairro Vila 

Buarque fica localizado em um terreno onde antigamente 

(cerca de 1885) era a chácara de Rego Freitas.

Resedá

Ipê-amarelo

Abacateiro

Quaresmeira

Falsa-seringueira

Pata-de-vaca
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SESC Consolação
Rua Dr. Vila Nova, 245 - Vila Buarque | São Paulo - SP
e-mail@consolacao.sescsp.org.br | T 3234.3000
www.sescsp.org.br | 0800 11 8220 

desenvolvimento e produção
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