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MEMORIAL DESCRITIVO  

LAGO DA GARÇA 

 

 

 

OBRA: Lago Da Graça 

MODALIDADE: Urbanização e Paisagismo 

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal 

LOCAL: Juína - MT 

ENDEREÇO: Av. Passo do Lago 

ÁREA TOTAL DA PRAÇA: 107.495,17M² 
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GENERALIDADES: 

O presente memorial descritivo tem por objetivo fixar normas específicas para a 

construção do Lago da Garça , com as respectivas áreas a serem implantadas em um terreno 

localizado na Av. Passo do Lago  – MT, dados conforme projeto arquitetônico em anexo. 

Todos os projetos foram elaborados conforme as normas técnicas da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas). 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO:  

 

O projeto Lago da Garça está localizado no município de Juína na Av. Passo do Lago 

recebeu intervenção urbanística e paisagística. 

O projeto teve como principio de elaboração a intensificação do convívio social e de 

lazer da população daquele local, visando proporcionar melhor qualidade de vida, pensando 

nisso o projeto adotou o seguinte programa de necessidade: 

 Estacionamento; 

 Academia ao Ar Livre - Parque infantil; 

 Academia ao ar livre; 

 Pista de caminhada e ciclovia no entorno do lago já existente; 

 Espaços de contemplação; 

 Estacionamento acesso ao Lago. 

 

O lago da garça conta com dois tipos de acessos um de veículos que leva ao 

estacionamento e um de pedestre que leva a academia ao ar livre, parque infantil e as pistas 

de caminhada e ciclovia. 

A academia ao ar livre esta envolta por vegetação de porte arbóreo para proporcionar 

um clima agradável durante todos os períodos de uso bem como o parque infantil.  

Todo perímetro da pista de caminhada e ciclovia são separadas por uma faixa de 

grama que recebeu a implantação de ipês brancos, ipês roxos e oitis para proporcionar sombra 

e beleza ao lago. 

Também ao redor da grama exagonal previu-se jardinagem de efeito ornamental e de 

contemplação. 

Todas as informações aqui explicitam a composição do Lago da Garça, são 

encontradas no projeto arquitetônico em anexo. 
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ACESSIBILIDADE: 

 

A NBR 9050/04, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Enfoque na 

mobilidade urbana, construção dos espaços e nos edifícios de uso público e legislação 

urbanística. 

 

Rebaixamento das calçadas: 

Os rebaixamentos das calçadas devem estar localizados na direção do fluxo de 

pedestres. Podem estar situados nas esquinas ou em outro local da quadra. De acordo com a 

largura e as características das calçadas.  

Inclinação Transversal: 

A inclinação transversal dos passeios exclusivos de pedestres não deve ser superior a 

3%. 

Na faixa de serviço e na faixa de acesso, a inclinação longitudinal pode ser na 

proporção de até 1/12, o que corresponde a 8,33% de caimento. 

 

Exemplos: 

 

 

Detalhe 01 – Tratamento de desníveis – Exemplo 

 

 

 

Detalhe 02 – Sinalização tátil de alerta – Modulação do piso 
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Detalhe 03 – Sinalização tátil direcional – Modulação do piso 

 

 

Detalhe 04 – Composição sinalização tátil de alerta e direcional – Exemplo 

 

 

                                     

a)165° < x ≤ 150°                                            b) 165° < x ≤ 180° 

Detalhe 05 – Composição sinalização tátil de alerta e direcional - Exemplos mudanças de 

direção 
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1.     SERVIÇOS PRELIMINARES:  

1.1. Placa da obra em chapa de aço galvanizado: 

A placa de identificação da obra será confeccionada em chapa galvanizada nas 

dimensões de 2,50m x 5,00m; conforme modelo exigido pelo órgão. Será fixada em lugar 

visível, previamente determinado pela fiscalização, nela constando o slogan da Administração 

Municipal; Orgão do Recurso e do Governo Federal, o responsável técnico pela obra, a 

Empresa contratada, o prazo de execução e o valor da obra. 

Material: Será utilizada chapa de aço zincado; as chapas terão a superfície posterior 

preparada com tinta preta fosca. O fundo, assim como os dizeres da frente, será pintado em 

tinta esmalte sintético. 

Dimensões: A chapa de aço galvanizado terá 2,50 x 5,00m de dimensão e os suportes 

em madeira de lei, terão dimensão de 10x10 cm, a moldura será em madeira de lei, nas 

dimensões 4x10 cm, sendo toda a estrutura pintada com tinta impermeabilizante preta." 

 

1.2. Barracao de obra para alojamento/escritorio, piso em pinho 3a, paredes em 

compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalacoes eletricas 

e esquadrias: 

Execução de barracão da obra para alojamento/escritório, piso em pinho 3a, paredes 

em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e 

esquadrias, nas dimensões de 4,00x5,00m. Obedecendo às normas da ABNT, NBR-12284 - 

Áreas de Vivência dos Canteiros de Obras - Procedimento, e demais normas pertinentes. 

 

2.     PISTA DE CAMINHADA, PARQUE INFANTIL E ACADEMIA:  

2.1. PISTA DE CAMINHADA: 

2.1.1. Execução de calçada com raspagem, compactação e lastro de brita e=2 cm. 

Sempre que não houver especificação em contrário as calçadas serão executadas em 

concreto de 7,00 cm (cinco centímetros) de espessura, sobre terreno Raspado e previamente 

nivelado e compactado.  

Locação e Nivelamento 

A locação e nivelamento, será de acordo com os desenhos e instruções fornecidos pela 

Fiscalização, devendo dispor de pessoal técnico necessário à correta execução dos trabalhos.   

Compactação 

Os serviços de compactação serão executados por meios mecânicos. 

Excepcionalmente, e somente nos casos previamente reconhecidos e autorizados pela 

Fiscalização, será aceita e paga a compactação manual. 

http://www.amm.org.br/


ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS 
COORDENAÇÃO TÉCNICA E DE PROJETOS  

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com 
 

_____________________________________________________________________________ 
Av. Rubens de Mendonça, 3.920 – Morada do Ouro – Fone: (65) 2123-1200 

Fax: 2123-1222  -  Cep: 78.050-000  -  Cuiabá  -  MT 

 

Os serviços de acerto do terreno e de compactação estão incluídos no preço das calçadas, 

com exceção dos casos de: 

Escavação média superior a 30 cm de espessura, caso em que o que exceder aos 30 

cm será medido e pago separadamente; Aterros com altura média superior a 30 cm, caso em 

que o que exceder aos 30 cm será medido e pago separadamente; Camadas a compactar a 

cada 20 cm, em excesso, serão medidas e pagas em separado, de acordo com a tabela de 

compactação mecânica. 

Execução das Calçadas 

O início dos trabalhos só poderá ocorrer depois de examinada e liberada a preparação 

do terreno com a raspagem superficial, compactação do solo e lastro de brita de 2cm. As 

fôrmas e juntas serão de madeira – as fôrmas externas, quando for o caso, terão espessura de 

3/4”, nos bordos retos, e de 1/2” nos bordos curvos;  as juntas terão espessura de 1/2”.  Todas 

deverão estar perfeitamente alinhadas e escoradas, de forma a evitar deformações durante a 

concretagem.  As estacas para fixação das juntas não deverão aparecer depois de concluída a  

calçada. Confecção, lançamento, adensamento e acabamento do concreto – a mistura deverá 

ser feita em betoneira mecânica, com controle do traço e da quantidade adequada de água; o 

lançamento será feito para uma única camada, sendo vedado o uso de massa para 

complementação da espessura especificada;  o adensamento será mecânico, por meio de 

vibradores de mergulho ou de placa, até que seja verificado o perfeito adensamento do 

concreto, nem insuficiente, que permita a formação de bolhas e falhas, nem excessivo, que 

permita a fuga da água determinando uma cura inadequada;  o acabamento será executado 

por desempenamento com ferramentas apropriadas;  eventuais falhas de acabamento serão 

corrigidas na hora, com a utillização da massa que sobrar do mesmo concreto. Sempre que 

não houver indicação em contrário, a resistência do concreto para calçadas, aos 28 dias, não 

poderá ser inferior a 18 MPa.  O concreto que não alcançar este valor mínimo poderá ser 

recusado pela Fiscalização. 

A calçada será em concreto, com a espessura de 7cm e junta de dilatação em madeira. A 

areia a ser utilizada deve atender aos requisitos da NBR 7211 - “Agregado para concreto”. 

2.1.2. Lixeira seletiva - conjunto seletivo c/ 04 coletores 50l com suporte em ferro / 

chumbada ou parafusada 

 

Fornecimento e instalação de lixeira seletiva com 04 coletores de 50litros cada. A base 

onde será chumbada a lixeira terá as dimensões de 0,30x0,30x0,15, e será feita em concreto 

15Mpa. 

 

2.1.3. Grama batatais em placas - para utilizar entre uma pista e outra 

No caso da forração grama esmeralda, esta deverá ser plantada em placas 

justapostas, cuidando para não apresentarem ervas daninhas. Após o plantio, fazer uma 
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cobertura com terra de boa qualidade, na espessura de 0,02m.  

Correção do solo: Incorporar ao solo 150g/m² de calcáreo dolomítico, deixando 

reagir por 15 dias, no mínimo, antes de iniciar a adubação. 

Adubação orgânica e química: a) 30 litros/m² de composto orgânico curtido e 

peneirado. (Item não válido para grama) b) 100g/m² de adubo mineral granulado NPK, 

na fórmula 10-20-10. 

 

2.1.4. Plantio de arvore regional, altura maior que 2,00m, em cavas 

de 80x80x80cm- Ipê Branco - para utilizar entre uma pista e 

outra 

 

Plantio de Ipê Branco na pista de caminhada, conforme projeto arquitetônico. 

 

2.1.5. Plantio de arvore regional, altura maior que 2,00m, em cavas 

de 80x80x80cm - Ipê Roxo - para utilizar entre uma pista e 

outra 

 

Plantio de Ipê Roxo na pista de caminhada, conforme projeto arquitetônico. 

 

2.1.6. Plantio de arvore com altura maior do que 2,00 metros – Oiti 

Plantio de Oiti na pista de caminhada, conforme projeto arquitetônico. 

 

PREPARAÇÃO PARA PLANTIO DE ÁRVORES 

Para plantação de árvores, deverão ser abertas covas de 0,80 x 0,80 x 0,80m. 

Se o terreno for de solo ruim ou resultante de aterro, contendo restos de material de 

construção, essas covas deverão ser preenchidas com terra de boa qualidade. Caso 

contrário, o solo removido da cova deverá ser reaproveitado. 

Correção do solo: 

Incorporar ao solo 256g/cova de calcáreo dolomítico, deixando reagir por 15 

dias, no mínimo, antes de iniciar a adubação. 

Adubação orgânica e química: 

a) 156l/cova de composto orgânico curtido e peneirado; 

b) 256g/cova de adubo mineral granulado NPK, na fórmula 10-20-10. 

 

PLANTIO PROPRIAMENTE DITO 

 Durante o plantio, observar que o colo do vegetal fique no nível da superfície do 

terreno; 
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 Depois da colocação da muda no centro da cova, completar o vão formado com 

a mistura de terra especificada nos itens anteriores, compactando ao redor do 

torrão da planta, para evitar tombamento; 

 Logo após o plantio, fazer uma irrigação. 3.4. "Coroar" as mudas das árvores 

plantadas. 

 

TUTORES 

 Todas as mudas de árvores deverão ser amparadas por meio de tutores, 

que serão colocados desde o fundo da cova, com cuidado para não perfurar 

o torrão ou injuriar as raízes; 

 Os tutores deverão ser padronizados, de madeira (pinho ou eucalipto) 

tratada com carbolinium, dimensões: 2,4 x 0,06 x 0,06. Seguir modelos; 

 Deverão ser presos ao fuste por meio tira de borracha de 3cm de largura, 

formando "8"; 

 

PORTE E QUALIDADE DAS MUDAS 

 Todas as mudas de árvores, constantes do projeto, deverão ter altura mínima de 

2,50 m de altura, sendo 1,80 m da base do caule à primeira bifurcação e DAP 

(diâmetro à altura do peito) mínimo de 3cm; 

 Todas as mudas de árvores e forração deverão estar em perfeita formação, 

enraizada, porte adequado e perfeita sanidade. 

 

ADUBAÇÃO E CORREÇÃO DO SOLO 

 A firma empreiteira deverá comunicar à fiscalização do agrônomo do início da 

adubação ou da correção do solo; 

 Deverá ter, em estoque na obra, a quantidade total dos produtos necessários à 

adubação ou da correção do solo. 

Plantio de Oiti na pista de caminhada, conforme projeto arquitetônico. 

 

RESUMO DAS QUANTIDADES PARA CORREÇÃO E ADUBAÇÃO DO SOLO 

VEGETAÇÃO CALCÁREO DOLOMÍTICO (KG) N.P.K 10-20-10 (KG) 
COMPOSTO 

ORGÂNICO (m³) 

TERRA DE BOA 

QUALIDADE (m³) 

Árvores (covas: 0,8x0,8x0,8m) 256g / cova 256g / cova 156,3 l / cova 256 l / cova 

Arbustos 

(covas: 0.40x0.40x0.40m) 
30g / cova 50g / cova 20 l / cova 32 l / cova 

Forração (Escarif. 0.15m) 150g / m² 100g / m² 30 l / m² - 

Grama (Escarif. 0.15m) 150g / m² 100g / m² - 
2cm de espessura 

para cobertura 
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2.2. ACADEMIA: 

2.2.1. Academia ao ar livre. 

 

Instalação, inclusive base de suporte, de academia ao ar livre composta pelos 

seguintes equipamentos: 

 

 

- Alongador;  

- Rotação Dupla Diagonal; 

- Rotação Vertical Dupla; 

- Surf Duplo; 

- Pressão de pernas; 

- Esqui; 

- Simulador de Cavalgada; 

- Remada Sentada; 

- Simulador de Caminhada; 

- Multi-exercitador. 

 

 

Existem dois tipos de base de suporte, as do tipo 01 tem dimensões de 

0,50x0,50x1,00m e são recomendadas para os aparelhos que possuem um ponto de apoio 

no solo, e as do tipo 02 tem dimensão de 0,20x0,20x0,20m e são recomendadas para os 

aparelhos que possuem mais de um ponto de apoio no solo. 

 

2.2.2. Execução de calçada com raspagem, compactação e lastro de brita 

e=2 cm. 

 

Será executada calçada para a pista de caminhada com a raspagem superficial, 

compactação do solo, lastro de brita de 2cm. 

A calçada será em concreto, com a espessura de 7cm e junta de dilatação em 

madeira. 

 

2.2.3. Lixeira seletiva - conjunto seletivo c/ 04 coletores 50l com suporte em 

ferro / chumbada ou parafusada 
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Fornecimento e instalação de lixeira seletiva com 04 coletores de 50litros cada. A base 

onde será chumbada a lixeira terá as dimensões de 0,30x0,30x0,15, e será feita em concreto 

15Mpa. 

 

2.3. PARQUE INFANTIL: 

2.3.1. Parque Infantil. 

 

Fornecimento e instalação, inclusive base de suporte, de parque infantil composto 

pelos seguintes equipamentos: 

- Carrossel; 

- Escorregador; 

- Gangorra em pé; 

- Gangorra forçada 3 prancha; 

- Escalada; 

- Multi-Infantil com 05 brinquedos. 

Existem dois tipos de base de suporte, as do tipo 01 tem dimensões de 

0,40x0,40x0,50m e é recomendada para o aparelho multi-infantil pois possui 8 pontos de 

apoio no solo, e as do tipo 02 tem dimensão de 0,70x0,70x1,00m e são recomendadas para 

os aparelhos carrossel, escorregador, gangorra em pé, gangorra forçada e escalada. 

 

2.3.2. Lastro de areia média. 

 

Será executado um lastro de areia na área onde está o parquinho com espessura de 

5,00cm. 

2.3.3. Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial). 

 

Será executada uma limpeza manual do local onde será executado o parque infantil.  

 

2.3.4. Lixeira seletiva - conjunto seletivo c/ 04 coletores 50l com suporte em 

ferro / chumbada ou parafusada 

 

Fornecimento e instalação de lixeira seletiva com 04 coletores de 50litros cada. A base 

onde será chumbada a lixeira terá as dimensões de 0,30x0,30x0,15, e será feita em concreto 

15Mpa. 
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2.3.5. Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm 

(face superior x face inferior x altura x comprimento),rejuntado 

c/argamassa 1:4 cimento: areia, incluindo escavação e reaterro. 

 

Será executado meio-fio no perímetro do local onde será colocada a areia para o 

parque infantil. 

 

 

3.     ESTACIONAMENTO – ACESSO AO LAGO:  

 

3.1. LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (COM RASPAGEM SUPERFICIAL). 

 

Será executada uma limpeza manual do local onde será implantado o 

estacionamento de acesso ao lago. 

 

3.2. LIXEIRA SELETIVA - CONJUNTO SELETIVO C/ 04 COLETORES 50L COM 

SUPORTE EM FERRO / CHUMBADA OU PARAFUSADA. 

 

Fornecimento e instalação de lixeira seletiva com 04 coletores de 50litros cada. A base 

onde será chumbada a lixeira terá as dimensões de 0,30x0,30x0,15, e será feita em concreto 

15Mpa. 

 

3.3. PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 

6,0 CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA. 

A pavimentação com blocos pré-moldados é de rápida execução, possui vida útil longa, 

baixa manutenção e alta capacidade de drenagem das águas das chuvas. Neste sistema, 

blocos modulares pré-moldados em concreto, com diversas formas, cores e texturas, são 

justapostos e se mantêm fixos por conta do atrito da área lateral das peças em relação às 

outras adjacentes. Com o travamento, a transferência de carga entre os blocos alivia as 

pressões sobre o subleito e a base, reduzindo as possibilidades de deformações da 

pavimentação. As peças são assentadas sobre uma camada de areia ou pó de pedra 

espalhada sobre o solo previamente compactado. Por ser assentado sobre o solo, o sistema de 

pavimentação intertravada possibilita melhor drenagem, com poucas camadas de interferência. 

Confira os detalhes da pavimentação: 

Preparação do solo 

O solo (subleito e sub-base) é compactado com a ajuda de um rolo compactador e/ou 

um equipamento vibratório. Em seguida, verifica-se a altura da caixa (contenção lateral) para 

receber a estrutura do pavimento, normalmente feita com bica corrida - material usado como 
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base de pavimentação de ruas e pistas de concreto. A altura da contenção varia conforme a 

altura do bloco utilizado. Depois, a bica corrida também é compactada e, então, avalia-se o 

caimento mínimo para coleta das águas (recomenda-se 1,5% de caimento). Como a pressão 

exercida em calçadas é considerada baixa, é possível obter um bom desempenho dos blocos 

de concreto apenas por meio de seu assentamento sobre um colchão de areia, aplicado sobre 

um subleito adequadamente regularizado e compactado, sendo dispensável a execução de 

uma camada de reforço da fundação. 

 

 

Assentamento 

Para assentamento dos blocos intertravados, espalha-se uma camada de pó de pedra ou areia 

sobre a bica corrida. Para uma camada uniforme e com espessura constante, utilizam-se 

réguas sobre tubos de aço com diâmetro de 3 a 5 cm. É necessária a utilização de linha para 

assentamento dos pisos para garantir os esquadros e desenhos da obra. Os recortes nos 

blocos, para emendas e arremates, são feitos com serra mármore ou policorte. Para finalizar o 

assentamento, usa-se o equipamento vibratório sobre o piso para nivelá-lo. Espalha-se, então, 

o pó de pedra ou areia sobre o piso com uma vassoura e utiliza-se novamente o equipamento 

vibratório para que o pó penetre nas juntas. Após a colocação das peças é necessário 

compactá-las, em geral, em dois ciclos de compactação. O primeiro ciclo compacta a areia de 

assentamento e provoca a ascensão desse material pelas juntas, que podem variar de 5 a 25 

mm de espessura, dependendo do tipo de areia. Depois dessa etapa, uma areia mais fina é 

vassourada para dentro das juntas, promovendo o rejuntamento. 

Drenagem 

Para garantir a perfeita drenagem em sistemas de piso intertravado, indica-se o cuidado com 

as inclinações longitudinais e com os caimentos transversais de pavimentos intertravados. Para 

calçada, recomenda-se caimentos transversais de 2%, com caimento transversal máximo de 

4%. Os pavimentos também devem prever interrupções como poços de visita, caixas de 

passagem, hidrantes, trilhos e padrões de luz. O detalhe de uma caixa de passagem pode ser 

simplificado preenchendo-se o entorno da interrupção com concreto de 35 MPa. 

Conservação 

Os blocos pré-moldados de concreto podem ser retirados e recolocados, o que permite 

consertos subterrâneos, como vazamentos de canalização e de eventuais recalques do 

subleito, sem remendos. A capacidade de drenagem da pavimentação intertravada também 

evita despesas com operações tapa-buracos, recapeamento e selagens de trincas. 

Formatos mais comuns, resistência e normas 

Os formatos mais comuns de blocos intertravados, entre diversos fabricantes, são: Retângular; 

Raquete, 16 faces e Sextavado. Para calçadas, usa-se em blocos com espessura de 6cm, 

conforme definição em projeto. A resistência está normatizada na ABNT, pelas normas 

referentes ás peças de Concreto para Pavimentação NBR 97802 (“Determinação da 
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Resistência à Compressão”) e NBR 9781 (“Especificação”). 

 

3.4. PLANTIO DE ARVORE COM ALTURA MAIOR DO QUE 2,00 METROS - OITI 

 

Plantio de 11 Oitis no estacionamento, conforme projeto arquitetônico e especificado no 

item de Preparação de Plantio de Árvores. 

 

4.     ESTACIONAMENTO – PISTA DE CAMINHADA:  

 

4.1. LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (COM RASPAGEM SUPERFICIAL). 

 

Será executada uma limpeza manual do local onde será implantado o 

estacionamento da pista de caminhada. 

 

4.2. FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PLACA CIMENTÍCIA DE 40x40CM, 

E=3,5CM, DE ALTA RESISTENCIA, PODOTATIL DIRECIONA /ALERTA, 

ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA. 

 

Será assentado piso tátil de alerta e direcional a partir das vagas de idoso e PNE, 

conforme projeto arquitetônico. 

 

4.3. PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 

6,0 CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA. 

 

Será executada pavimentação em blocos de concreto sextavado, com espessura de 

6cm, sobre colchão de areia no local onde será implantado o estacionamento da pista de 

caminhada. 

 

4.4. LIXEIRA SELETIVA - CONJUNTO SELETIVO C/ 04 COLETORES 50L COM 

SUPORTE EM FERRO / CHUMBADA OU PARAFUSADA. 

 

Fornecimento e instalação de lixeira seletiva com 04 coletores de 50litros cada. A base 

onde será chumbada a lixeira terá as dimensões de 0,30x0,30x0,15, e será feita em concreto 

15Mpa. 

 

4.5. PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, AM CAVA DE 

80X80X80CM - FLAMBOYANT 
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Plantio de 3 Flamboyant no estacionamento, conforme projeto arquitetônico e 

especificado no item de Preparação de Plantio de Árvores. 

 

4.6. GRAMA BATATAIS EM PLACAS 

 

Fornecimento e plantio de grama batatais em placas no estacionamento. 

 

4.7. PLANTIO DE ARVORE COM ALTURA MAIOR DO QUE 2,00 METROS - OITI 

 

Plantio de 40 Oitis no estacionamento, conforme projeto arquitetônico e especificado no 

item de Preparação de Plantio de Árvores. 

 

4.8. PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA DE 50 A 100CM, AM CAVA DE 

60X60X60CM – VINCA VERMELHO 

 

Plantio de arbusto Vinca Vermelho no estacionamento, conforme projeto arquitetônico. 

 

4.9. PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA DE 50 A 100CM, AM CAVA DE 

60X60X60CM – MORÉIA AMARELA 

 

Plantio de Moréia Amarela no estacionamento, conforme projeto arquitetônico. 

 

4.10. PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA DE 50 A 100CM, AM CAVA DE 

60X60X60CM – JASMIM MANGA 

 

Plantio de Jasmim Manga no estacionamento, conforme projeto arquitetônico. 

 

5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

Conforme memorial descritivo de instalações elétricas. 

 

6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 
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Deverá ser removidos depósitos de água, tapumes, cercas, bem como entulhos e 

resíduos que ainda existirem. 

Toda a obra será revisada e testada devendo apresentar-se em perfeito estado na 

entrega. 

 

6.1. CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³. 

 

O entulho proveniente da obra será transportado em caminhão basculante com 

capacidade para 6m³. 

 

ESPECIFICAÇÕES DE PAISAGISMO 

 

O solo local deverá ser previamente escarificado (manual ou mecanicamente) numa 

camada de 15 centímetros de profundidade. Este solo deverá ser recoberto por uma camada 

de no mínimo 5 centímetros de terra fértil. O terreno deverá ser regularizado e nivelado antes 

da colocação das placas de grama. 

As placas de grama devem ser perfeitamente justapostas, socadas e recobertas com 

terra de boa qualidade para um perfeito nivelamento, usando-se no mínimo 0,90m²
 
de grama 

por m²
 
de solo. 

O terreno ou floreira deverá ser abundantemente irrigado após o plantio. 

 

Todo entulho e restos da obra civil deverão ser eliminados nas áreas de plantio; Tanto 

o mato quanto ervas daninhas (incluindo suas raízes) deverão ser eliminados; A terra existente 

deverá ser revolvida em toda área do plantio, eliminando os torrões. 

Todo o terreno deverá ser coberto com uma camada de 15 centímetros de terra própria 

para plantio. Essa terra deverá ser adubada e sua acidez corrigida, para isso deverá ser 

acrescentado por metro quadrado de terreno por cova de plantio de árvore: 

100g de NPK 10.10.10 

300g de Calcário dolomítico 

300g de Siperfosfato simples ou Fosfato de Araxá 

20L de húmus de minhoca 

Antes do plantio, o terreno deverá ser regularizado e nivelado segundo o projeto. 

 

ABERTURA DE COVAS: 

- COVAS PARA ÁRVORES: 

As covas deverão ter dimensões de 80 x 80 centímetros, com 80 centímetros de 

profundidade. O solo existente deverá ser retirado e substituído por terra de boa qualidade, 

própria para plantio e isenta de praga e ervas daninhas. Além disso, a essa terra deverá ser 
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adicionado adubo orgânico nas seguintes proporções por m
3 

de terra: 

• 20 humus de minhoca 

• 01 vermiculita 

Observação: Após o plantio, árvores deverão ser tutoradas até que se estabilizem. O 

tutor pode ser feito com ripas de aproximadamente 2,5 x 5 centímetros. Ver detalhe abaixo: 

 

 

- COVAS PARA ARBUSTOS ALTOS: 

As covas deverão ter as dimensões de 40 x 40 centímetros, e 40 centímetros de 

profundidade. O solo existente deverá ser retirado e substituído por terra de superfície isenta de 

praga e ervas daninhas. Além disso, a essa terra deverá ser adicionado adubo orgânico nas 

seguintes proporções por cova: 

• 05 litros de húmus 

 

- COVAS PARA MACIÇOS DE HERBACEAS (arbustos baixos): 

Nas áreas onde serão plantados os maciços de herbáceas, o solo existente deverá ser 

removido, numa profundidade de 15 centímetros, e substituído por terra de superfície isenta de 

pragas e ervas daninhas, usando as mesmas proporções de adubo orgânico por m³, indicadas 

no item anterior. 

 

SISTEMA DE PLANTIO: 

Os trabalhos de plantio devem ocorrer na seguinte sequência: 

1. Preparar o solo com no mínimo 20 dias de antecedência; 

2. Abrir covas para árvores e palmeiras; 

3. Testar a drenagem natural, preenchendo as covas com água; 

4. Plantar as árvores e palmeiras; 

5. Tutoras árvores e palmeiras; 

6. Plantar os arbustos; 

7. Plantar gramados e forrações; 

8. Regar abundantemente. 

As mudas deverão ser colocadas nas covas na posição vertical (raízes para baixo e 
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copa/folhagem para cima) de tal modo que as raízes fiquem livres e que a base da muda fique 

no nível desejado. 

A terra vegetal deve ser cuidadosamente espalhada em torno das raízes para que o ar 

permaneça disseminado no solo após o preenchimento da cova. 

 

FORNECIMENTO DE MUDAS: 

A empresa contratada para executar os serviços de implantação dos jardins deverá 

seguir as tabelas de quantidades constantes do projeto, respeitando o porte e o distanciamento 

de plantio nela sugeridos. 

Além de fornecer mudas em perfeitas condições fitossanitárias, essa empresa deverá 

adotar cuidados especiais ao executar as obras, de modo a garantir não só a integridade do 

projeto quanto o bom desenvolvimento de todas as espécies vegetais. Esses cuidados se 

referem ao preparo do solo, a qualidade do solo a ser introduzido, qualidades das mudas e 

manuseio das mesmas. 

As mudas deverão ser selecionadas de acordo com os seguintes critérios: 

Árvores - com porte e copa simétrica e uniforme. As espécies nativas deverão ser de 

procedência de viveiros; 

Palmeiras - espécies com folhagem simétrica e altura dentro dos parâmetros 

especificados. As alturas especificadas na tabela de quantificação são de tronco, não incluindo 

folhagem e palmito. 

Arbustos: Deverão apresentar uniformidade e boa qualidade fitossanitária, devendo ser 

isentas de enfermidades causadas por pragas e doenças, assim como estarem em bom estado 

nutricional. Também é recomendado que possuam torrão proporcional ao seu porte e estejam 

bem enraizadas. 

Forrações: Devem ser uniformes, em bom estado nutricional e ótima qualidade 

fitossanitária, além de estarem bem enraizadas. 

 

PÓS PLANTIO: 

Após o plantio, todo o jardim deve ser abundantemente regado. A rega, apesar de 

imediata, não deve ser feita nas horas de maior insolação e sim nas primeiras horas da manhã 

e ao cair da tarde. 

Vasos também devem ser regados logo após o plantio e caso esses sejam locados no 

interior do prédio poderão ser regados em qualquer horário. 

Durante os primeiros 60 dias após o final do plantio deve se fazer: Limpeza de pragas e 

substituição das espécies mortas e doentes; Desinfecção fitossanitária; Adubação de cobertura 

com adubo químico; (50gr/m2 de NPK 10-10-10) e orgânico (50gr/m2 de torta de mamona). 

 

MANUTENÇÃO E ADUBAÇÃO: 

Para que o projeto de paisagismo possa atingir sua forma plena, sem riscos de 
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descaracterização, é preciso acompanhar cada etapa de seu desenvolvimento, suprindo as 

plantas em todas as suas necessidades básicas. A manutenção de um jardim consiste nas 

seguintes operações: 

Irrigações iniciais diárias e abundantes (durante o primeiro mês), sempre nos períodos 

do dia de menor insolação (horários mais frescos do dia). Irrigar até atingir uma profundidade 

de 20cm, molhando inclusive as folhas. Não usar jato forte de água diretamente nas plantas, 

utilizar bico de aspersor. 

O solo deverá manter-se úmido durante todo o dia, evitando-se que haja acúmulo de 

água, o que pode ser extremamente prejudicial pra as plantas, causando maior incidência de 

doenças. Coordenar os turnos de rega junto à empresa responsável pela irrigação. 

Realizar o manejo e o controle de plantas invasoras, pragas e doenças de acordo com 

a necessidade. Essas práticas apresentam demandas diferenciadas ao longo do ano de acordo 

com cada espécie. Por isso, a visita de equipe de jardineiros é recomendada quinzenalmente. 

Realizar podas, retirada de galhos secos e mortos que possam comprometer o 

desenvolvimento e a estética das plantas. 

Corte de grama: deve ser repetido aproximadamente 8 vezes ao ano, ou sempre que o 

gramado atingir altura de 5cm. 

Árvores: não pintar o caule com cal e não podar (exceto podas de limpeza ou 

formação). Afofamento da terra (escarificação): iniciar 2 meses após o termino do plantio, uma 

vez ao mês. 

Realizar adubações periódicas específicas para cada tipo de vegetação, garantindo 

assim o ótimo estado nutricional das plantas. 

Deve ser feita no inicio do verão (época de maior crescimento vegetativo) e inicio da 

primavera e quando achar necessário. 

Recomendamos apenas adubação com húmus de minhoca ou esterco curtido, não 

usar adubos químicos para árvores e arbustos adubar na projeção da copa conforme esquema 

abaixo. 

 

7.  
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ESPÉCIE VEGETAL 

 

VINCA 

 

Planta muito rústica e pouco exigente, com delicadas flores simples, róseas, com o 

centro de tonalidade mais forte. Muitas vezes surge até como planta espontânea nos jardins. 

Existem ainda variedades com flores de pétalas mais largas ou mais estreitas, assim como nas 

cores vermelha, roxa ou branca, com o centro branco ou róseo, embora não apresentem a 

mesma rusticidade da planta original. A folhagem é ramificada na base e suas folhas são 

ovaladas, com nervura central mais clara. As vincas podem enfeitar nossos jardins, em 

maciços, bordaduras, vasos ou jardineiras. A floração se estende por todo o ano. 

 

Cultivo: 

Deve ser cultivada a pleno sol, em solo fértil e com regas regulares. O beliscamento 

(retirada dos ponteiros) na fase inicial estimula a ramificação nesta espécie. Deve ser trocada a 

cada dois anos, pois perde a beleza inicial. 

Multiplica-se por sementes ou mudas que se formam nas proximidades da planta mãe. 

 

 

 

Nome Científico: Catharanthus roseus 

Família: Apocynaceae 

Categoria: Flores Anuais, Flores Perenes 

Origem: África, América Central, América do Norte, 

 Altura: 0.1 a 0.3 metros 

Ciclo de Vida: Bienal, Perene 
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   IPÊ BRANCO 

 

O ipê-branco é uma árvore decídua, de floração exuberante, nativa do cerrado e 

pantanal brasileiros. Ele apresenta tronco reto, com cerca de 40 a 50 centímetros de diâmetro 

e casca fissurada. Apresenta porte pequeno a médio, alcançando de 7 a 16 metros de altura 

quando adulta. A copa é piramidal, com folhas compostas, trifoliadas e de cor verde-azulada. A 

floração geralmente ocorre no final do inverno ou primavera, entre os meses de agosto e 

outubro, enquanto a árvore está completamente despida de suas folhas. As flores tem forma de 

trompete e são brancas ou levemente rosadas. Os frutos são cápsulas bivalvas deiscentes, 

semelhantes a vagens e contêm numerosas sementes membranáceas, pequenas, 

esbranquiçadas e aladas. 

 

CULTIVO 

Deve ser cultivada sob sol pleno, em solo fértil, drenável, enriquecido com matéria 

orgânica e irrigado regularmente no primeiro ano de implantação. 

Resistente a períodos de estiagem. Não aprecia terrenos encharcados. Planta rústica e 

pouco exigente em fertilidade viceja bem mesmo em solos pobres e pedregosos. Esta 

característica a torna uma planta interessante para recuperação de áreas degradadas. 

Multiplica-se por sementes postas a germinar em sementeiras ou sacos próprios para mudas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome Científico: Tabebuia roseo-alba 

Nomes Populares: Ipê-branco, Ipê-branco-do-cerrado,. 

Família: Bignoniaceae 

Categoria: Árvores, Árvores Ornamentais 

Clima: Subtropical, Tropical 

Origem: América do Sul 

Altura: 6.0 a 9.0 metros, 9.0 a 12 metros, acima de 12 

metros 

Luminosidade: Sol Pleno 

Ciclo de Vida: Perene 
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IPÊ-ROXO 

 

 

É comum a confusão entre as diversas espécies de ipê-roxo ou ipê-rosa, por este 

motivo e por razões práticas reuniremos informações comuns às espécies mais utilizadas na 

arborização urbana. O ipê-roxo é uma árvore decídua, característica das florestas semidecídua 

e pluvial. Ocorre tanto no interior da floresta primária densa, como nas formações abertas e 

secundárias. Ele apresenta folhas compostas e palmadas, com 5 folíolos que caem no inverno 

dando lugar a floração. As flores em forma de trombeta são numerosas, de coloração rósea ou 

arroxeada, de acordo com a espécie e despontam em volumosas inflorescências. A floração 

inicia-se no fim do inverno e no início da primavera. A frutificação posterior produz vagens de 

25 cm verdes e lisas, que se abrem liberando as sementes aladas. 

Seu tronco é elegante e oferece madeira de excelente qualidade, pesada, dura, de 

cerne acastanhado, própria para a fabricação de arcos de violino e instrumentos musicais, o 

que lhe rendeu o nome popular de pau-d’arco. Da casca extraem-se substâncias de uso 

medicinal, utilizadas no combate ao diversos tipos de câncer e infecções de pele e mucosas. 

O ipê-roxo é uma ótima árvore ornamental para arborização urbana, 

de crescimentomoderado a rápido, que não possui raízes agressivas. Pode tornar-se 

inconveniente durante a quedas das folhas ou flores, provocando sujeira na via pública ou ao 

alcançar a fiação elétrica ou de telefone, devido a sua altura, que podem ultrapassar 12 metros. 

Sua floração é maravilhosa e recompensadora e atrai polinizadores, como beija-flores e 

abelhas. 

 

CULTIVO 

Devem ser plantadas sob sol pleno ou meia-sombra, em covas amplas, bem 

preparadas com esterco de curral curtido e NPK. Irrigações periódicas durante o primeiro ano 

de implantação são importantes. As árvores adultas são muito tolerantes à períodos de seca. O 

ipê-roxo aprecia climas quentes, mas pode ser cultivada em regiões subtropicais, tendo nestes 

casos uma redução na velocidade de crescimento. Multiplica-se por sementes e estaquia. 

 

 

 

Nome Científico: Tabebuia impetiginosa 
Nomes Populares: Ipê-roxo, Cabroe, Casquinho, Ipê, Ipê-

de-flor-roxa, Ipê-mirim, Ipê-preto, Ipê-rosa, Ipê-roxo-da-
mata, Ipê-tabaco, Ipê-una, Ipê-uva-roxa, Ipeúva-roxa, Pau-
d'arco, Pau-d'arco-roxo, Peúva, Peúva-roxa 
Família: Bignoniaceae 
Categoria: Árvores, Árvores Ornamentais 
Clima: Equatorial, Subtropical, Tropical 
Origem: América do Sul 
Altura: 6.0 a 9.0 metros 
Luminosidade: Sol Pleno 
Ciclo de Vida: Perene 
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GRAMA – BATATAIS 

 

 

A grama-batatais tem folhas longas, firmes e pouco pilosas, de coloração verde-clara. 

É rizomatosa, isto é, o caule fica abaixo do solo e emite as folhas para cima. É indicada para 

campos de futebol, jardins públicos e locais com tráfego, devido à sua resistência e rusticidade. 

Deve ser aparada sempre que alcançar 3 a 5 cm ou quando florescer. Vendido comumente na 

forma de placas ou mudas (plugs). 

 

Cultivo: 

Pode ser cultivada em solos mais pobres, com adubações semestrais e regas 

regulares, embora tenha certa resistência à estiagem. Não é indicada para situações de 

sombra ou meia-sombra, devendo ficar a pleno sol. 

 

OITI  

 

 

Árvore perene de crescimento relativamente rápido. As folhas são simples, alongadas, 

de 7 a 14 cm de comprimento por 3 a 5 cm de largura, bordas lisas, superfície lisa e brilhante. 

 

Cultivo. 

Muito rústico, o Oiti resiste bem à poluição e por isso sobressai entre as espécies 

usadas na arborização urbana. 

 

 

 

 

Nome Científico: Paspalum notatum 
Nomes Populares: Grama-batatais, Grama-da-bahia, Grama-

de-pasto, Grama-forquilha, Grama-mato-grosso, Gramão 
Família: Poaceae 
Categoria: Gramados 
Clima: Equatorial, Subtropical, Tropical 
Origem: América do Sul, Brasil 
Altura: menos de 15 cm 
Luminosidade: Sol Pleno 
Ciclo de Vida: Perene 

 

Nome Científico: Licania tomentosa 

Nomes Populares: goiti, oitizeiro e oiti-da-praia. 

Família: Chrysobalanaceae 

Categoria: Árvore 

Origem: Brasil, Mata Atlântica 

Altura: menos de 15 cm 

Luminosidade: Sol Pleno 

Ciclo de Vida: Perene 
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MOREIA AMARELA 

 

 

Planta muito rústica e ornamental, a moréia tornou-se muito popular nos últimos anos 

em função da sua facilidade de cultivo e baixa manutenção. Vistosa, sua folhagem é bastante 

resistente. As folhas são eretas, planas e rígidas. As flores se formam o ano todo, mas com 

maior intensidade nos meses mais quentes. Sua utilização paisagística é ampla, combinando 

com diversos estilos de jardins. Pode ser cultivada isolada, em grupos, maciços ou como 

bordadura. 

Cultivo: 

Devem ser cultivadas em solo composto de terra de jardim e terra vegetal, com regas 

regulares. Tolerante ao frio. Multiplica-se por divisão da touceira, tendo o cuidado de reservar 

uma parte do rizoma para cada muda 

 

JASMIM MANGA  

 

 

O jasmim-manga é uma árvore encantadora, seu aspecto exótico e suas flores 

perfumadas envolvem a todos. Seus caule e ramos são bastante robustos e apresentam uma 

seiva leitosa e tóxica se ingerida. As folhas são grandes, largas e brilhantes e caem no outono-

Nome Científico: Plumeria rubra 

Nomes Populares: Jasmim-manga, Árvore-pagode, Frangipane, 

Jasmim-de-caiena, Jasmim-de-são-josé, Jasmim-do-pará, Plumélia 

Família: Apocynaceae 

Categoria: Árvores, Árvores Ornamentais 

Clima: Equatorial, Oceânico, Subtropical, Tropical 

Origem: América Central, América do Norte,América do Sul 

Altura: 4.7 a 6.0 metros 

Luminosidade: Sol Pleno 

Ciclo de Vida: Perene 

 

Nome Científico: Dietes bicolor 

Nomes Populares: Moréia-bicolor, Dietes, Moréia 

Família: Iridaceae 

Categoria: Flores Perenes 

Origem: África, África do Sul 

Altura: 0.4 a 0.6 metros, 0.6 a 0.9 metros 

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno 

Ciclo de Vida: Perene 
Ciclo de Vida: Perene 
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inverno. A floração inicia-se no fim do inverno e permanece pela primavera, com a sucessiva 

formação de flores de diversas cores e nuances entre o branco, o amarelo, o rosa, o salmão e 

o vinho. Está disponível no mercado uma forma variegada da planta. 

 

Cultivo 

Devem ser cultivadas à pleno sol, em solo fértil, leve e bem drenado. Não é tolerante 

ao frio e às geadas. Pode ser cultivada isolada ou em grupos, em amplos espaços, 

preferencialmente longe de dormitórios devido ao forte perfume. Multiplica-se por estaquia. 

 

FLAMBOYANT 

   

 

O flamboyant é considerado uma das árvores mais belas do mundo, devido ao colorido 

intenso de suas flores. Frondosa, ela possui tronco forte e um pouco retorcido, podendo 

alcançar cerca de 12 metros de altura. Sua copa é muito ampla, em forma de guarda-chuva, e 

pode ser mais larga do que a própria altura da árvore. As folhas são bipinadas (recompostas) 

formadas por 10 a 15 pares de folíolos, cada um dos quais contém 12-20 pares de folíolos 

oblongos e sésseis. 

As inflorescências, em rácemos, surgem quando a árvore perde as folhas e são 

compostas por flores grandes, vermelhas ou alaranjadas. Cada flor apresenta cálice com 5 

sépalas e corola de 5 pétalas, com longos estames. Os frutos são do tipo vagem, planos, 

lenhosos e grandes, com cerca de 45 cm de comprimento, e ficam marrons quando maduros. A 

floração ocorre na primavera e verão. Ocorre ainda uma variedade de flamboyant chamada 

“Flavida”, que possui as flores completamente amarelas. 

 

Cultivo 

Deve ser cultivado sob pleno sol, em solo fértil, com irrigações periódicas no primeiro 

ano. Tolerante a estiagem, porém não tolera frio intenso, sendo apropriada a regiões de clima 

tropical, subtropical e equatorial. 

Multiplica-se por estacas semilenhosas ou sementes. As sementes de flamboyant 

apresentam leve dormência tegumentar que pode ser quebrada com escarificação de uma das 

Nome Científico: Delonix regia 
Nomes Populares: Flamboyant, Acácia-

rubra, Árvore-flamejante,  
Família: Fabaceae 
Categoria: Árvores, Árvores Ornamentais 
Clima: Equatorial, Subtropical, Tropical 
Origem: África, Madagascar 
Altura: 6.0 a 9.0 metros, 9.0 a 12 metros 
Luminosidade: Sol Pleno 
Ciclo de Vida: Perene 
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extremidades ou imersão em água quente (80ºC) por 5 a 10 minutos. A germinação ocorre em 

cerca de duas semanas após o plantio. 

 

Sistema de Plantio  

As mudas deverão ser colocadas nas covas, de tal modo que as raízes fiquem livres. A 

posição correta é a vertical, de forma que sua base permaneça a alguns centímetros acima do 

solo. A terra vegetal deve ser cuidadosamente espalhada em torno das raízes para que o ar 

permaneça disseminado no solo; após a cova preenchida, apertando-se livremente, 

constituindo-se, em torno do pé da muda, uma espécie de bacia para reter a água da chuva ou 

rega. A operação deve ser completada envolvendo-se o pé da muda com palha, ou material 

semelhante, para abrigá-lo do sol e diminuir a evaporação do solo. 

Estabilidade e Adubação  

As árvores e palmeiras devem ser seguramente amparadas por estacas denominadas 

tutores, que é fincada no solo e onde se prende a muda, por meio de cordões resistentes. De 

uma maneira geral, todas as espécies vegetais plantadas, deverão ser adubadas anualmente, 

com húmus ou estrume, e assegurada sua irrigação. Os tutores devem preceder a muda a fim 

de que não seja cravado no seu torrão, vindo a destruí-lo. 

Terra  

Deve-se preservar na movimentação de terra o solo de cobertura, mais rico em matéria 

orgânica. 

A análise do solo deve preceder o plantio. Para atender ao cronograma de plantio, as 

amostras para a análise devem ser colhidas no início da obra de terraplenagem. 

A textura e a cor da terra podem ser indicadores da sua qualidade, relacionando-as à 

sua fertilidade e às condições necessárias ao plantio. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuiabá, Maio de 2015. 
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