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Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, no dia 5 de 
junho, e  com o objetivo de estreitar a relação entre os moradores e a 
cidade, a partir da observação e do  (re) conhecimento da natureza 
em espaços urbanos, o SESC Araraquara apresenta o Passeio Verde. 
Esta atividade, aberta para toda comunidade, é uma excelente 
oportunidade para apreciar nos caminhos do dia-a-dia, algumas 
belezas naturais imperceptíveis aos olhares apressados de quem vive 
o caos urbano.

SESC Araraquara

O Passeio Verde acontece em ruas, praças e parques despertando os 
participantes para as questões ambientais das cidades. Através de 
caminhadas que focam as árvores, busca-se sensibilizar o olhar e a 
maneira com que as pessoas percebem os espaços ao seu redor, 
promovendo maior aproximação, reconhecimento e valorização da 
natureza que habita estes locais. Uma nova maneira de conhecer a 
diversidade de espécies, o que é único em cada uma delas, 
estimulando os sentidos, reflexões e observações de como as árvores 
encontram-se em cada espaço. Inspirando-se nas riquezas naturais, 
que captam nossos olhares no dia-a-dia, o passeio também promove 
uma nova maneira de encontrar o bem estar mesmo nos centros 
urbanos. 
Este guia de apoio contém algumas das diversas espécies encontradas 
em uma das possibilidades de trajeto entre a Igreja Matriz São Bento, 
marco zero da cidade, até o SESC Araraquara. Muitas das espécies 
indicadas no mapa, também podem ser encontradas em outros locais 
e ruas da cidade. Aprendendo uma vez a conhecer a árvore, você 
poderá admirá-la em diversas outras ruas e até mesmo cidades. 
Aproveite este guia, faça caminhadas para conhecer as árvores com 
sua família e amigos, criando uma nova cultura de cuidado e 
valorização do verde.

Árvores Vivas
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Em 22 de Agosto de 1817, foi instituída por D. João VI a Freguesia de São 
Bento de Araraquara, a partir da construção de sua capela. Desde 1805 
foram construídos 6 templos no mesmo local, sendo a última demolição 
em 1957. A atual igreja encontra-se inacabada há muitos anos. A praça da 
Igreja Matriz, cujos jardins foram projetados pelo engenheiro Alexandre 
Ribeiro Marcondes Machado, foi tombada pelo CONDEPHAAT em Abril 
de 1998. Próximo ao chafariz encontra-se o busto do Maestro José Tescari, 
italiano que viveu mais de 40 anos em Araraquara, sendo conhecido em 
todo o Brasil no cenário musical.  Um local convidativo e acolhedor, 
sempre com música tocando próximo ao chafariz, onde as pessoas 
relaxam sentadas nos bancos protegidos pelas sombras das árvores. Possui 
uma composição paisagística bastante eclética e diversa nas suas espécies. 

Igreja Matriz São Bento



Conhecida antigamente como 
Praça da República e Largo da 

Câmara ocupa o local dos velhos 
cemitérios desativados. Atualmente 

encontram-se no espaço o Museu 
Histórico e Pedagógico 

"Voluntários da Pátria", Espaço 
Cultural "Paulo Mascia", Coreto 
"Maestro José Tescari", o marco 

dos 500 Anos do Descobrimento do 
Brasil, e a Escola Estadual "Antonio 

J. de Carvalho”. 
Bastante arborizada, a praça possui 

espécies frutíferas e também de 
floração ornamental, criando um 

ótimo espaço sombreado e 
agradável para a realização de 

aulas ao ar livre.

Praça Dr Pedro de Toledo

Antigo Largo da Forca ou Pátio 
da Forca, foi a primeira praça a 
ser estruturada na cidade, 
inaugurada em 1º de janeiro de 
1889. Até a década de 20, o 
"Passeio Público" era o espaço 
dedicado ao "footing". Aos 
domingos e feriados, o coreto 
recebia bandas às tardes e às 
noites, com iluminação a gás. 
Hoje a praça é conhecida e 
apreciada pela densa vegetação, 
com destaque para os babaçus, 
pau-brasil e oitis da calçada da 
Rua Voluntários da Pátria (rua 
tombada pelo Patrimônio 
Histórico Municipal), com cerca 
de 90 anos. 

Praça da Independência



Nome científico: Eugenia uniflora
Ocorrência : Minas Gerais até o Rio Grande do Sul 
Porte : 5 a 12 m de altura

Se estiver sem frutos, podemos reconhecê-la pelo aroma de 
pitanga ao amassar suas folhas brilhantes e ao descamar 
seu tronco. Seus frutos deliciosos de sabor azedinho-doce 
atraem fauna e também são muito apreciados em sucos, 
doces, geléias e até para a produção de cosméticos diversos. 
Suas inúmeras, pequenas e delicadas flores brancas 
encantam aqueles de olhar mais atento. O nome popular 
tem origem tupi-guarani e significa vermelho-rubro, 
fazendo referência a cor dos frutos. 
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Pitangueira

Nome científico : Tibouchina granulosa
Ocorrência : Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais e 
São Paulo
Porte : 8 a 12 m de altura

Possui duas variedades de flores, uma com coloração rosa e 
outra com roxa. Seu fruto marrom lembra o do eucalipto e 
contêm numerosas minúsculas sementes, que são facilmen-
te dispersas pelo vento.  Suas folhas pilosas, ásperas e com 
nervuras paralelas são um grande diferencial também de 
quase todas as espécies da família melastomataceae.
É confundida muitas vezes com o manacá-da-serra 
(T. mutabilis) que possui na mesma árvore flores de diversas 
tonalidades variando desde o branco, rosa até o lilás.

Quaresmeira, flor-de-quaresma

Nome científico : Ligustrum lucidum
Origem : China 
Porte : 7 a 10 m de altura

Árvore extensivamente utilizada na arborização urbana nas 
décadas de 1950 e 1960, podendo ser encontrada nos 
principais centros urbanos de quase todo o país. Sua copa 
densa porta folhas brilhantes e verde-escuras e seus 
pequenos frutos arredondados possuem uma cor arroxeada, 
organizando-se de maneira a lembrar um cacho de uva. A 
floração é delicada e de cor branca-amarelada. Árvore 
bastante resistente às podas.

Alfeneiro
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Nome científico : Eugenia uniflora
Ocorrência : São Paulo até o Rio Grande do Sul 
Porte : 15 a 25 m de altura

Os índios utilizam sua madeira para fabricação de flechas e 
tacapes (semelhante a uma espada). Árvore de grande 
porte que proporciona ótima sombra. Seus frutos de polpa 
suculenta são apreciados por vários animais silvestres: 
morcegos, veados, corujas, antas e periquitos maitaca. Suas 
folhas possuem substância tóxica, e se ingeridas podem 
causar taquicardia, espasmos e irritação. Seu tronco 
bastante característico tem sulcos profundos sendo bastante 
irregular e de cor cinzenta. 
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Alecrim-de-campinas

Nome científico : Caesalpinia echinata
Ocorrência : Ceará ao Rio de Janeiro na floresta pluvial 
atlântica, com predominância no sul da Bahia
Porte : 8 a 12 m de altura

A exploração intensa para extração do colorante vermelho 
levou o pau-brasil a estar em vias de extinção. A brasileína 
era utilizada para tingir tecidos e fabricar tinta de escrever. 
Gerou muita riqueza aos colonizadores, marcando um 
importante período histórico-econômico e por isso a adoção 
do nome Brasil ao país. A madeira também já foi utilizada 
para a construção civil e naval, mas atualmente é emprega-
da somente na confecção de violinos. Os frutos possuem 
espinhos, o que justifica seu segundo nome científico 
“echinata”. O nome “ibira pitanga” vem da língua tupi e 
significa madeira vermelha. 

Pau-brasil, ibira pitanga, sapão, pau-de-pernambuco, 
pau-de-tinta, pau-vermelho

Nome científico : Coffea sp
Ocorrência : Etiópia
Porte : 2 a 5 m de altura

Presente na Arábia desde o século XIII, os afegãos levaram 
para o Ceilão e depois para Java. Em 1645 foi aberta a 
primeira cafeteria em Veneza e depois em Londres. 
Algumas mudas foram levadas ao Novo Mundo pelos 
holandeses, introduzidas inicialmente no Suriname. Logo os 
portugueses notaram que as terras brasileiras seriam ótimas 
para a cafeicultura e o Brasil tornou-se o maior produtor 
mundial de café, em 1840. O período áureo do ciclo do café 
durou até 1930. Quando florida é uma linda arvoreta e seus 
frutos podem também serem consumidos in natura, 
bastante adocicados e saborosos. O café é uma das bebidas 
mais populares do planeta.

Cafeeiro
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Nome científico : Licania tomentosa
Ocorrência : Piauí até a Bahia
Porte : 8 a 15 m de altura

Bastante resistente à poluição e por proporcionar ótima 
sombra é uma ótima opção para arborização urbana. Suas 
folhas novas formam uma copa esbranquiçada bastante 
especial. Árvore-símbolo da Região Nordeste, com grande 
valor principalmente em Pernambuco, tem também 
destaque em Araraquara por sua presença marcante na R. 
Voluntários da Pátria - tombada historicamente - onde 
foram plantadas, na gestão do Prefeito Major Dario de 
Carvalho, 400 mudas da espécie vindas do Rio de Janeiro. 
Sua madeira é de ótima qualidade para diversos usos como: 
postes, estacas e dormentes. Seus frutos contém amêndoas 
ricas em óleo e servem de alimento para a fauna.
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Oiti, oitizeiro, morcegueira, guaiti, oiti-mirim

Nome científico : Pachira aquatica 
Ocorrência : região Amazônica até Maranhão – América 
Central e do Sul
Porte : 6 a 14 m de altura

Prefere viver em locais úmidos, nas margens e barrancos de 
rios e lagoas, ou em terrenos alagadiços e brejosos. Bastante 
utilizada na arborização de ruas, prova sua adaptabilidade a 
solos mais áridos e menos ricos em nutrientes, tendo suas 
grandes flores amarelas de pontas avermelhadas como 
principal atrativo. Da mesma família botânica das paineiras, 
as sementes são castanhas que podem ser consumidas cruas, 
assadas sobre a brasa, fritas em óleo, cozidas com sal ou 
torradas. Com elevado teor de óleo e triptofano, as 
sementes são procuradas como fonte de alimento por toda 
fauna. Nos Estados Unidos é conhecida como MONEY TREE.

Monguba, cacau-selvagem, castanheira-da-água, 
mamorana

Nome científico : Caesalpinia ferrea
Origem : Piauí, Alagoas, Bahia, Espírito Santo e Rio de 
Janeiro, na floresta pluvial da encosta atlântica
Porte : 20 a 30 m de altura

O pau-ferro é da mesma família que o pau-brasil. Sua 
madeira é pesada, dura e de longa durabilidade. Popular-
mente, seus frutos são utilizados para tratamento de 
diabetes, ferimentos e inchaço dos olhos. A casca da árvore 
para tosse, asma e constipação. O Instituto de Pesquisas 
Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá utiliza o 
extrato das folhas para produção de sabonetes, pomadas e 
géis, indicados como cicatrizantes e anticépticos. Bastante 
empregada em paisagismo, devido a beleza de seu porte, 
que é acentuado pela estampa  em tons claros e escuros 
que se formam na casca de seu tronco.

Pau-ferro
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Nome científico : Handroanthus sp
Ocorrência : Brasil 
Porte : bastante variável dependendo da espécie – de 4 a 
30 metros

Em tupi-guarani ipê significa “árvore de casca grossa”. No 
inverno perde suas folhas e logo após, na primavera, nos 
presenteia com uma floração amarela intensa e belíssima. 
Essa exuberante floração garantiu à árvore o titulo de 
símbolo do Brasil, dado em 1961, pelo presidente Jânio 
Quadros. Suas flores em formato de “trombeta” ficam 
agrupadas nas extremidades dos galhos parecendo 
pequenos buquês. Elas podem ser consumidas como salada 
e atraem a avifauna, principalmente os beija-flores.

Ipê-amarelo

Nome científico : Ceiba speciosa
Ocorrência : Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, São 
Paulo, Mato Grosso do Sul e norte do Paraná, típica da 
Mata Atlântica
Porte : 15 a 30 m de altura

Quando jovem apresenta no tronco diversos acúleos 
cônicos. A casca, após tratamento industrial, é utilizada 
para produção de uma fibra usada na indústria de aniagem. 
Sua madeira de extrema leveza é utilizada para construir 
canoas. Na época da floração, perde suas folhas nos 
presenteando com uma copa rosada ou branca lindíssima. 
Seus frutos, quando abertos, dispersam no vento muitas 
sementes, através da paina. Parecida com algodão, é 
encontrada no interior do fruto, utilizada antigamente 
como enchimento de travesseiros, colchões e salva-vidas. 

Paineira

Nome científico : Bauhinia sp
Origem : Depende da espécie
Porte : até 10 m de altura

Seu nome popular faz alusão ao formato de suas folhas que 
lembram uma pata-de-vaca.
Suas flores variam de brancas, rosadas a vinho lembrando 
algumas flores de orquídeas. O gênero Bauhinia possui 
cerca de 250 espécies distribuídas nas regiões tropicais, 
subtropicais e temperadas da América, África, Ásia e 
Oceania. É no continente americano que se encontra o mais 
elevado número de espécies sendo que, pelo menos 100 
delas, são originarias do Brasil.

Pata-de-vaca
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Nome científico : Cocos nucifera
Origem : Sudeste Asiático e/ou  América do Sul 
Porte : 15 a 20 m de altura

O fruto pouco denso, flutua facilmente nas correntes 
marítimas que carregam os cocos a distâncias significativas. 
O termo "coco" nasceu na viagem de Vasco da Gama à 
Índia, associando a aparência do fruto à face do bicho-
papão ou ogro. Em sânscrito coqueiro é kalpa vriksha, que 
significa "árvore que fornece todas as necessidades da 
vida". Introduzido no Brasil através da Bahia, disseminou-se 
pelo litoral nordestino onde ficam 90% da produção 
nacional. Seu estipe é útil na marcenaria, jangada e 
mourões, além do palmito. Com a folha são feitas esteiras, 
peneiras e chapéus. Do fruto temos fibras e base para óleos, 
leite e água de coco.

Scalamandré Sobrinho
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Coqueiro-da-bahia

Nome científico : Michelia champaca
Origem : Índia e Himalaia 
Porte : 7 a 10 m de altura

Suas flores têm coloração amarela e seu perfume pode ser 
notado a vários metros de distância. Da flor é  extraído o 
óleo de champaca. As sementes são muito apreciadas pela 
avifauna. A magnólia é empregada no paisagismo, devido a 
beleza de sua copa e da cor verde-clara de suas folhas. O 
seu fruto quando maduro, depois de liberar as sementes 
possui estrutura bastante ornamental e pode ser utilizado 
para arranjos secos.

Magnólia-amarela, champá

Nome científico : Delonix regia
Origem : Madagascar
Porte : 10 a 12 m de altura

Sua copa baixa com formato de guarda-chuva e suas belas 
flores avermelhadas contribuem para grande beleza dessa 
árvore. Há diversas variedades da espécie, a exemplo da 
“Flávida” que tem as flores amareladas. A árvore foi trazida 
para o Brasil no século XIX por D. João VI. O nome popular 
flamboyant é de origem francesa e significa flamejante, 
justificado pela cor vermelha de suas flores. Já o nome 
científico Delonix regia, vem do grego “délos” (visível) e 
“onyx” (pequeno grifo), e faz alusão à forma dos segmen-
tos florais.

Flamboyant, flor-do-paraíso, árvore-flamejante
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Nome científico : Ficus elastica
Origem : Ásia Tropical
Porte : 20 a 30 m de altura

Quando plantada em locais corretos suas numerosas raízes 
aéreas tornam a árvore belíssima. Seu nome popular, 
falsa-seringueira, é originado pela grande quantidade de 
látex que a árvore produz e que pode ser utilizado para 
confecção de borracha. Sua polinização depende de uma 
vespa que deposita seus ovos nas flores femininas já 
maduras. As larvas ao eclodirem se alimentam do sicônio 
(figo) e, quando atingem a fase adulta, as fêmeas saem do 
sicônio, se “sujam” de pólen e ao procurar uma nova flor 
acabam por polinizá-la. 

Falsa-seringueira, seringueira-de-jardim

Nome científico : Handroanthus sp
Origem : Piauí, Ceará até Minas Gerais, Goiás e São Paulo
Porte : 8 a 12 m de altura

O cerne de H. impetiginosus é próprio para fabricação de 
arcos de violino e instrumentos musicais, originando o 
nome popular de pau-d'arco. A casca é utilizada para fins 
medicinais, as substâncias extraídas combatem diferentes 
tipos de câncer, infecções de pele e mucosas. 
O ipê-roxo é uma árvore muito ornamental, sendo 
considera uma das espécies de ipê mais cultivadas na 
arborização urbana e para reflorestamentos. Na época da 
floração perde todas as folhas e as inflorescências róseo-
arroxeadas portam flores comestíveis. 

Ipê-roxo,  pau-d’arco-roxo

Nome científico : Caesalpinia peltophoroides
Ocorrência : Mata Atlântica do Rio de Janeiro, Bahia, 
Mato Grosso (Pantanal). Na Bolívia há uma espécie 
sinonímia
Porte : 8 a 16 m de altura

Tem uma copa elegante que fornece ótima sombra. Suas 
lindas flores amarelas são organizadas de forma cônica e 
vão abrindo sucessivamente da base até o ápice. Quando 
caem, formam um belo tapete nas ruas das cidades. No 
inverno, costuma perder parte de suas folhas. Pode ser 
utilizada em projetos de recomposição florestal por 
apresentar crescimento rápido a moderado e alta taxa de 
germinação.

Sibipiruna
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Nome científico : Joanesia princeps
Ocorrência : São Paulo até o Pará, Bahia, Espírito Santo e 
Minas Gerais
Porte :15 a 20 m de altura

A madeira do andá-assu é muito utilizada para fabricar 
palitos de fósforo. Seus frutos são apreciados por vários 
animais silvestres com destaque para as cotias. Das 
sementes extrai-se um óleo altamente concentrado, que em 
doses corretas, é útil para fins medicinais pelo forte poder 
purgativo. O nome genérico Joannesia, vem provavelmente 
em referência a rainha de Portugal do séc. XVI: Joanna e o 
epíteto específico: princeps, uma alusão a sua realeza.
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Andá-assu

Nome científico : Bombacopsis glabra
Ocorrência : Pernambuco até Rio de Janeiro
Porte : 4 a 6 m de altura

Suas sementes são comestíveis, principalmente torradas, 
com sabor semelhante ao do cacau, bastante apreciadas por 
toda a fauna. A árvore tem sido utilizada na arborização de 
ruas estreitas. Seu tronco esverdeado e as flores com longos 
estames esbranquiçados são de grande efeito ornamental. 
Nas regiões litorâneas é cultivada como cerca viva, pois a 
partir de estacas obtém-se com facilidade novas árvores.

Castanha-do-maranhão, castanha-da-praia, 
cacau-do-maranhão, mamorana, amendoim-de-árvore, 
cacau-selvagem

Nome científico : Roystonea regia
Origem : Cuba e América Central 
Porte : 10 a 25 m de altura

Palmeira de grande porte, plantada na maioria das vezes 
em grupos ou enfileiradas ao longo de caminhos, praças e 
grandes avenidas. Diversas espécies de palmeira são 
confundidas por possuírem nomes populares iguais, entre 
elas: R. oleracea, R. regia e R. borinquena. No espaço 
urbano de Araraquara encontramos mais comumente R. 
regia.  A espécie R. oleracea teve seu primeiro exemplar, a 
Palma Mater, plantada no Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro pelo príncipe regente D. João VI, em 1809. Deste 
exemplar descendem todas as ‘palmeiras-imperiais’ do 
Brasil, esta que em 1972 foi atingida por um raio quando, 
naquela época, tinha 38,70 m de altura. 

Palmeira-real, palmeira-imperial
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Nome científico : Tecoma stans
Origem : Estados Unidos, México e América do Sul
Porte : 4 a 6 m de altura

Árvore “sempre verde” que dá muitas flores tubulares e 
amarelas, parecidas com as dos ipês nativos do Brasil. A 
floração é mais intensa nos meses mais quentes, mas pode 
perdurar durante o outono. Seu plantio é controverso, pois 
apesar de ser muito ornamental é considerada uma planta 
invasora, capaz de inutilizar pastagens e prejudicar a 
regeneração de áreas degradadas, devido sua grande 
capacidade de produzir sementes viáveis e ao seu rápido 
crescimento.

Ipê-de-jardim, sinos-amarelos, ipê-mirim

Nome científico : Schinus molle
Ocorrência : Minas Gerais até o Rio Grande do Sul
Porte : 4 a 8 m de altura

Sua resina era utilizada pelos incas para curar feridas, como 
purgante e para embalsamar corpos. Sua casca é muito 
utilizada para curtir couro. De suas sementes retira-se um 
óleo utilizado para fixação de perfumes. A copa da 
aroeira-salsa é bem aconchegante para pássaros e sua 
folhagem “repicada” é bastante ornamental. Schinus, 
provém do verbo grego “schizein”  que significa cortar ou 
fazer incisão, fazendo alusão ao corte que se faz em sua 
casca para a retirada da resina. 

Aroeira-salsa

Nome científico : Murraya paniculata
Origem : Índia e Malásia, Sul e Sudeste da Ásia
Porte : até 7m de altura

Seu nome de origem grega significa, ‘planta de consagra-
ção aos deuses’. Arvoreta muito utilizada como cerca-viva e 
comum na arborização de ruas e praças de Araraquara. 
Durante todo o ano produz flores brancas com perfume 
bastante intenso e agradável. Os frutos são muito atrativos 
para os pássaros. Na antiguidade, os ramos floridos eram 
usados para arranjos nos cabelos das noivas.  É hospedeira 
do transmissor do Greening dos Citros, que causa sérios 
prejuízos econômicos à citricultura.

Murta, murta-de-cheiro, murta-da-índia, murta-dos-
jardins, jasmim-laranja24

23

22



Igreja Matriz São Bento
Praça da Independência
Praça Dr. Pedro de Toledo

A
B
C

.

.

.

Áreas de Destaque em Araraquara

Rua Castro Alves

Av. Djalma Dutra

Av. Sete de Setembro

Av. Quinze de Novembro

Rua dos Libanezes

03

01

25
26

02

04

24
23

22

21

16

17

19
20

18

Nome científico : Tipuana tipu
Origem : Bolívia e Argentina 
Porte : 12 a 15 m de altura

Espécie muito plantada nas décadas de 1950 e 1960, 
tornando-se assim uma das árvores mais comuns no estado 
de São Paulo. Sua casca bastante rugosa é propícia para o 
acúmulo de umidade e nutrientes, favorecendo a fixação de 
uma espécie de samambaia que recobre seu tronco. Seu 
fruto é seco e bastante aerodinâmico, sendo disperso 
principalmente pelo vento.
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Tipuana, tipa-branca

Nome científico : Peltophorum dubium
Ocorrência : Bahia até o Paraná
Porte : 15 a 25 m de altura

Sua copa grandiosa oferece ótima sombra, quando 
plantada isolada. Suas flores amarelas, reunidas em 
inflorescências e apontadas para cima, encantam a todos 
que por ela passam. Em tupi–guarani, a árvore é conhecida 
como ibira–puita–guassú, que significa "madeira-
vermelha-grande”. Seu fruto é seco, achatado e em 
formato lanceolado.

Canafistula, farinha-seca, faveira

Nome científico : Hibiscus tiliaceus
Origem : Índia 
Porte: 4 a 10 m de altura

Arbusto que porta-se como uma pequena árvore, quando 
recebe podas de condução, podendo ser usado na arboriza-
ção urbana sob fiação elétrica. Suas lindas flores amarelas 
com miolo vinho são o grande destaque. O formato das 
folhas é muito similar a um coração. A madeira é leve e 
macia ao corte, porém de baixa durabilidade. Floresce 
durante quase todo o ano.

Algodoeiro-da-praia, guaxima-do-mangue, 
algodão-do-brejo, guanxuma
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Nome científico : Syagrus romanzoffiana
Ocorrência : Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás até o Rio 
Grande do Sul
Porte : 10 a 12 m de altura

Uma das palmeiras brasileiras mais utilizadas na arborização 
de ruas e avenidas em todo o país. Possui uma das maiores 
folhas do reino vegetal, medindo entre 3 e 4 metros de 
comprimento. Os frutos amarelados, quando maduros, e 
com polpa fibrosa, são apreciados por toda a fauna por 
serem bastante adocicados.
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Palmeira-jerivá, baba-de-boi, jeribá

Nome científico : Caryota mitis
Ocorrência : Índia, Malásia, Sudeste Asiático
Porte : 10 a 15 m de altura

Suas folhas têm formato bastante similar às nadadeiras e ao 
rabo de peixes. Costuma florescer o ano todo e os frutos 
amadurecem em grandes cachos. Seus frutos contêm cristais 
de oxalato de cálcio, portanto, não devem ser manuseados 
sem proteção. Esta espécie cresce formando touceiras, 
promovendo uma sucessão natural dos estipes. Após a 
maturação de todos seus frutos, o estipe florido morre, 
dando espaço para o desenvolvimento de novos.

Palmeira-rabo-de-peixe, cariota-de-touceira

Nome científico : Spathodea nilotica 
Origem : África Central 
Porte : 15 a 20 m de altura

Facilmente encontrada nas ruas das cidades, é uma árvore 
da mesma família botânica dos ipês. Suas flores de cor 
laranja intensa contrastam com uma copa de folhas 
verde-escuras. Como seu botão floral acumula água, as 
crianças brincalhonas utilizam-na para espirrar liquido em 
seus colegas! Suas sementes são aladas e facilmente 
dispersadas ao vento, enquanto sua vagem quando aberta 
lembra até um barquinho de brinquedo.  

Espatódea, bisnagueira, tulipeira-africana
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Araraquara localiza-se na região central do Estado de São Paulo, em 
uma área de planalto cuja formação geológica é composta por basalto e 
arenito, guardando uma das maiores reservas de água doce do mundo, 

o Aqüífero Guarani. 
A vegetação original predominante é o Cerrado, que recebe este nome 
por ser um emaranhado de arbustos, herbáceas e árvores retorcidas, 
muito difícil de ser atravessado. A vegetação típica de cerrado ocupava 
originalmente 14% do território paulista, hoje resta apenas 0,84% da 
área do Estado. Quase desapareceu, por isso tem um dia oficial em sua 
homenagem - 11 de setembro.  A flora do Cerrado é considerada uma 
das mais ricas, com uma grande diversidade de espécies endêmicas (que 
só existem neste bioma). Existem cerca de 6.500 espécies de plantas, das 
quais mais de 200 já têm identificado algum uso econômico (madeireiro, 

medicinal e ornamental). Alguns frutos típicos do cerrado como 
araticum, buriti, cagaita e pequi são intensos em suas cores, aromas e 
sabores. A maior parte da vegetação possui raízes profundas, o que 
possibilita que suas folhas estejam sempre verdes, mesmo durante a 
seca. Tal fato lhes permite obter o necessário suprimento d’água par que 

se protejam das queimadas e que possam depois rebrotar. 
As cascas grossas protegem os troncos da ação do fogo.  Além da 

diversidade, o Cerrado também nos encanta com as lindas e 
exuberantes floradas, como por exemplo, das diversas espécies de ipês 

(amarelo, roxo, rosa e branco).
Araraquara possui cerca de 100 praças e ruas  extremamente 

arborizadas e dentro de sua área urbana um imenso bosque natural, 
sendo uma das cidades mais arborizadas do Brasil. 
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SESC Araraquara
Rua Castro Alves, 1315
Tel.: (16) 3301-7500
email@araraquara.sescsp.org.br
twitter.com/sescararaquara
www.sescsp.org.br 

Material disponível no portal SESC
www.sescsp.org.br

e no blog Árvores Vivas
arvoresvivas.wordpress.com
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