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1. AQUISIÇÃO DAS MUDAS 

a) As mudas devem ser adquiridas de viveiristas idôneos; 
b) Observar o estado fitossanitário das mudas, que apresentem brotações novas e sadias,evitando 

aquelas com sintomas de moléstias ou sinais de ataque de pragas; 
c) Nas mudas com torrão evitar as que apresentam raízes superficiais ou raízes saindo pelos 

orifícios de drenagem das embalagens. Nas mudas de raízes nuas, evitar as que apresentarem 
raízes danificadas (quebradas, torcidas etc.); 

d) As mudas das árvores devem ter tronco único, sem ramificações até uma altura mínima de 
1,80m; 

2. PREPARO DO LOCAL DE PLANTIO. 

a) Verificar se toda a área a ser plantada encontra-se limpa e desobstruída de entulhos; 
b) Retirar o mato e ervas daninhas, eliminando as raízes; 
c) Revolver a terra, eliminando os torrões em toda área de plantio; 
d) Verificar a existência de tubulações de Elétrica e Hidráulica e esgoto; 
e) Demarcar os canteiros, onde serão abertas as covas. 
O 	Nos locais onde será implantada a vegetação preparar o solo descompactando-o e nivelando-o. 

Deixar a terra perfeitamente nivelada conforme nível especificado no projeto; observar a presença 
de taludes e demais variações do terreno; 

g) 	Em casos de jardim sobre laje, verificar a existência de camada de drenagem em toda a área a ser 
coberta, conforme especificado em projeto. 

3. ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS ALTOS. 

a) Para palmeiras abrir covas, com paredes retas nas dimensões 100x100x100cm, arvores covas de 
60x60x60cm, arbustos 40x40x40cm . Sendo e a terra encontrada no local no início da obra, 
retirada de camada superficial (de 50cm a até no máximo 100cm de profundidade), for de boa 
qualidade, esta poderá ser reaproveitada; 

b) A terra deverá ser misturada com nutrientes antes de ser empregada; 
c) Adubos orgânicos: esterco de galinha curtido, vermicomposto ou similares; 
d) Adubos químicos: fórmulas prontas de NPK; Salitre do Chile, fosfatos naturais,farinha de osso; 
e) A terra colocada, para cada 1m2, deve-se incorporar 15 litros de esterco , mais 150 gramas de 

adubo químico NPK 4-14-8. 
f) Forrar a cova com um pouco de terra preparada. Os fertilizantes deverão ser misturados com 

terra vegetal e colocados no terço inferior da cova, evitando contato direto com as raízes; 
g) Caso o solo esteja muito seco, preencha 3/4  da cova e faça uma rega abundante. Deixe a água ser 

absorvida e depois prossiga com o plantio; 
h) Fazer uma segunda cova dentro da primeira, do tamanho do torrão ou do sistema radicular da 

planta, colocar a muda de modo que fique enterrada na profundidade que estava no viveiro. 
Pressionar a terra ao redor das raízes; 

i) Observar no local a necessidade de cobrir com terra os torrões com altura superior ao nível 
acabado da terra indicado no projeto. Neste caso, criar "morrotes" suaves; 

j) Construir com a terra uma pequena coroa (bacia) ao redor da planta e fazer a rega, preenchendo-a 
com a água, deixar a água ser absorvida e repetir a operação; 
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Esquema de tutoramento para 
árvores e palmeiras. 

ANEXO II 

COMO PLNNITNR 

UMA XRVORE 

‘'n 

1. 2. 

4. 

CCLoCAR A MUDA. PRESSIONAR A MISTURA 
Com AS M'À-oS ou COM 

OS FI..̀S. 

4 S P M  ••• 	EN 

G 

 EN • 
k) 	Nas mudas de árvores e palmeiras, fazer o tutoramento colocando três tutores (varas de 
madeira ou taquara), que devem ser amarrados com sisal, de modo a formar um tripé, fixando a 
planta para que não tombe ou se curve com a ação do vento. 

AISRA UMA COVA 
DE 6ox Sox 

QUANDO PlANTAR 
Et-tcÀLçÀbS, USAR 
MANI1-4-IA PARA POÇO. 

FcRRAR A 171-5,5E 
COM ADur3o, TERRA 

E C01-1.F-csTo ORGNICo. 

5. 
6. 

CCMFI_FT7NR COM ADUBO, 
;ENHARli 	"TVRRN E COMPOSTO, 3iroz, 998 
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7. 
9 

8. 

CONSTRUIR COROA C.CACIA) 
EM TORNO DA MUDA, 

DE 60,,  ',E- DIÂMETRO. 

TUTORAR A, PLANTA 
COM 13AMEtj CO EUCALIPTO 
E AMNRR/NR COM SISN-- 

REGAR ASIMW,KTEEENTE. 
PRONTO! 

4. ARBUSTOS HERBÁCIAS E FORRAÇÕES 

a) Nos canteiros colocar uma camada de 20cm de terra vegetal misturada com matéria orgânica 
(proporção de 5% de matéria orgânica). 

b) As forrações devem ser plantadas com espaçamentos pequenos para mais rápida cobertura do 
terreno, evitando a erosão e diminuindo a área livre para o crescimento de pragas. Para melhor 
efeito estético, as mudas não devem ser alinhadas. 

c) Em declives, não plantar as mudas em filas que acompanhem a declividade do terreno, evitando a 
formação de sulcos pela água da chuva. 

d) As mudas de torrão devem ser colocadas em covas do terreno previamente preparado e adubado. 
Pressionar bem a terra ao redor da muda e evitar enterrar a uma profundidade maior que a do 
viveiro. 

e) Após o plantio e colocação de cobertura morta, fazer uma rega abundante. 
f) Fazer uma poda de limpeza (retirar partes danificadas, folhas e flores secas) nas mudas após o 

plantio. 

5. PLANTIO DE FLOREIRAS E VASOS 

a) As mudas deverão ser escolhidas de acordo com as orientações anteriores; 
b) Verificar se as floreiras possuem orifícios de drenagem e prato coletor de água; 
c) Colocar uma camada de brita e manta bedim para drenagem; 
d) Fazer uma mistura de terra vegetal, na proporção acima citado e encher as floreiras até 5 cm 

abaixo do nível da borda superior; 
e) Regar as plantas após plantio; 
O Cuidar para orientá-las corretamente em relação à luz. 

SPM ENGENHARIA S/S LTDA — Rua Eça de Queiroz, 998— 90670-020 — Porto Alegre - RS 
FONE (51) 3332 1188 	FAX (51) 3332 1246 

'www.spm.com.br 

    

4 



SPM 
ENGENHARIA 

6. GRAMADO (* Plantio em leivas ou placas) 

a) Assentar uma camada de 5cm de terra vegetal misturada com matéria orgânica (proporção de 5% 
de matéria orgânica) nas áreas que serão gramadas; 

b) As placas de grama devem ser perfeitamente justapostas, socadas e recobertas com terra de boa 
qualidade para um perfeito nivelamento. O terreno ou floreira deverá estar previamente 
preparado e nivelado, incorporando-se 100 gramas de superfosfato simples, após o plantio irrigar 
abundantemente. 

c) Irrigar o gramado diariamente durante o verão, sempre ao final da tarde, e a cada dois dias, no 
início da manhã, durante o inverno. 

d) Não deixar as placas armazenadas por muito tempo. Em caso de grandes áreas a serem gramadas, 
fazer com que as entregas sejam parceladas. 

7. IRRIGAÇÃO E MANUTENÇÃO INICIAL (até 120 dias após o inicio do plantio) 

a) Proceder rega abundante e diária durante os períodos de menor insolação (pela manhã e ao cair 
da tarde); 

b) Durante os 120 primeiros dias após o final do plantio, deverá ser executada limpeza de pragas e 
substituição das espécies mortas e doentes, obedecendo a freqüência de visita da equipe de 
jardinagem a cada 15 dias corridos; 

8. MANUTENÇÃO DA ÁREA VERDE 

Deverá ser estabelecido plano de manutenção periódica da área verde incluindo os 
seguintes procedimentos: 

a) Prever aeração da terra mensalmente, com a finalidade de aumentar o índice de oxigênio nas 
raízes; 

b) Prever cobertura com terriço para nivelamento do gramado; 
c) Retirar regularmente as ervas daninhas; 
d) Prever adubação 3 (três) vezes ao ano: 

Maio — adubação com substrato para proteção, devido ao frio; Novembro — adubação com 
nutrientes; 
Fevereiro — complementação com nutrientes; 

e) Podar espécies regularmente conforme necessidade retirando as folhas e galhos secos; 
Verificar condições fitossanitárias regularmente e efetuar tratamentos específicos sempre que 
necessário; 
O Substituir espécies mortas; 
g) Regar o jardim externo 3 (três) vezes por semana; 
h) Regar o jardim interno 2 (duas) vezes por semana; 
i) Nos casos de jardim sobre laje, prever limpeza dos ralos do jardim, através do tubo para visita, a 

cada 3 (três) meses, retirando, quando necessário, raízes que possam ter invadido a área do tubo. 
j) No caso do concregrama, proceder rega diária, preferencialmente às 12:00hs, horário em que o 

concreto provavelmente estará retendo mais calor. 

OBS: Para locação e especificação de árvores, arbustos e palmeiras, verificar planta de plantio. 
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9. MANUTENÇÃO DE ARBUSTOS E FORRAÇÕES 

NOME CIENTÍFICO: Agapanthus africanus 
NOME POPULAR: Agapanto 
ÁGUA: Gosta de solo úmido, mas não encharcado, regar 2 vezes por semana. 
NOTA: Depois do florescimento, diminuir a rega para 1 vez por semana. 
CLIMA: Prefere clima ameno e frio, apesar de ser cultivada com sucesso em 
regiões com temperaturas um pouco mais elevadas. É resistente a geadas. 
PODA: Cresce naturalmente nos meses de Abril e Junho. Meados de Verão 
ideal para podar o crescimento novo. Não necessária. Não cortar as folhas após a 
florada. 
CULTIVO: É uma planta bastante rústica, resistente a doenças, e não é muito 
exigente quanto a qualidade do solo, mas aprecia solo rico em matéria orgânica. 
Sugestão de mistura: 01 parte de terra comum de jardim, 01 parte de terra 
vegetal e 01 parte de composto orgânico. Fazer o plantio numa profundidade de 
8 cm e manter um espaçamento de 15 x 15 cm entre plantas. Após o plantio, 
germina entre 20 a 30 dias. 
FERTILIZAÇÃO: No final do inverno aplique NPK, fórmula 04-14-08, 2 
colheres de sopa por planta, para estimular grandes floradas. 
PROPAGAÇÃO: Estacas de raiz prontamente 

NOME CIENTÍFICO: Arachis repens. 
NOME POPULAR: Grama-amendoim, amendoim-rasteiro, amendoinzinho, 
amendoim-forrageiro. 
ÁGUA: Aprecia solo úmido, mas não encharcado, regar duas a três vezes por 
semana, principalmente na fase inicial até que ela se espalhe bem e fique 
vigorosa, depois regue no caso de estiagem prolongada. 
CLIMA: Quente a ameno. Tolera alguma seca mas não geadas. 
PODA: Não necessária. 
CULTIVO: Aprecia solo areno-argiloso, enriquecido com matéria orgânica. É 
bastante rústica, por ocasião do plantio revolva bem a terra retirando as ervas 
daninhas do local e acrescente adubo. 
FERTILIZAÇÃO: Aplique NPK, fórmula 10-10-10 cerca de 6 colheres de sopa 
por metro quadrado. 
PROPAGAÇÃO: Por estolões enraizados, divisão de touceiras e também por 
sementes subterrâneas. 
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NOME CIENTÍFICO: Ophipogonjaburan 
NOME POPULAR: Barba-de-serpente, Ofiopogo, Ofiopógão, Liriope 
CLIMA: Sob sol pleno ou meia-sombra, em solo fértil, bem drenável, leve, 
enriquecido com matéria orgânica e irrigado regularmente. Tolera geada e o frio 
do inverno subtropical. 
PODA: É uma planta rústica e pouco exigente em manutenção. Não é necessário 
podas. 
FERTILIZAÇÃO: Bienais com matéria orgânica e divisões das touceiras 
estimulam assim o desenvolvimento e floração da planta. 
Pode ser plantada em regiões litorâneas. 
PROPAGAÇÃO: A multiplicação é feita por divisão das touceiras ou mais 
raramente por sementes. 

NOME CIENTÍFICO: Dietes bicolor 
NOME POPULAR: Moréia 
CULTIVO: Deve ser plantada em canteiros onde possa desenvolver touceira 
arredondada, mas também fica bem em canteiros junto a grades e muros. 
Necessita de sol e solos com bom teor de matéria orgânica, com irrigação regular 
mas com boa drenagem. 
SOLO: Preparar o solo do canteiro revolvendo a terra até uma profundidade de 
20 cm, destorroando e retirando restos de raizes. 
Adicionar adubo animal de curral bem curtido ou composto orgânico feito com 
restos vegetais e adubo animal, pois estará completo. 
Se o solo for muito argiloso e compactado, a adição de areia é fundamental. Para 
um metro quadrado de canteiro adicionar 3 a 5 litros de composto completo, 
revolvendo bem e nivelando a terra. 
Usar espaçamento de 0,50 a 1,0 metro em linha para permitir a formação da 
touceira. 
Abrir covas maiores que o torrão da muda, retirá-la do saco plástico procurando 
não danificar as raizes. 
Colocar na cova, chegar terra à muda e apertar de leve para fixar a planta. 
Após o plantio de todas as plantas no canteiro, regar. 
Pelos próximos dias regar todos os dias em que não chover, depois espaçar as 
regas. 
A moréia é uma planta muito resistente. 
O manejo é muito simples, regar quando estiver muito seca a terra e retirar as 
folhas secas da touceira. 
Com uma tesoura de jardim corta-se a folha dentro da touceira quase junto ao 
rizoma. 
Primeiro as folhas secas, depois algumas mais velhas, para arejar. 
Adicionar composto orgânico completo ou adubo granulado NPK formulação 10- 
10-10, incorporando-o no solo junto da planta regando a seguir. 
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NOME CIENTÍFICO: Phormium tenax. 
NOME POPULAR: Fórmio, fibra-da-nova-zelândia, linho-da-nova-zelândia. 
LUMINOSIDADE: Sol pleno ou meia-sombra. 
ÁGUA: Necessita de solo sempre úmido ( regar dia sim dia não). 
CLIMA: Prefere climas amenos e frio, mas aceita também o Tropical. 
PODA: Retirar apenas folhas secas. 
CULTIVO: E uma planta bastante rústica, deve ser cultivada em solo fértil, 
enriquecido com matéria orgânica. 
UTILIZAÇÃO: Como maciço, revestimento de muros, de forma isolada ou em 
vasos. Fica bem em jardins estilo tropical, de pedras ou contemporâneo. 
PROPAGAÇÃO: Por divisão de touceiras em qualquer época do ano e por 
sementes. 

NOME CIENTÍFICO: Cortaderia selloana 
NOME POPULAR: Capim-dos-pampas 
PORTE: Atinge a 3 metros de altura. 
FLORES: Verão e meados do outono. Apresenta algumas variedades que tem 
inflorescências brancas, amareladas, rósea, púrpura e azul-celeste. 
LUMINOSIDADE: Sol pleno. 
ÁGUA: Prefere solo moderadamente úmido. 
CLIMA: Resiste bem as geadas. 
CULTIVO: Solo úmido e fértil. 
UTILIZAÇÃO: Pode ser utilizada de forma isolada em gramados ou em 
conjuntos. 
PROPAGAÇÃO: Por divisão de touceiras. 

NOME CIENTÍFICO: Pennisetum setaceum 
NOME POPULAR: Capim-do-texas; Capim-chorão / Capim dos Texas Rubro 
Seu efeito paisagístico é muito especial, podendo ser cultivada em maciços, 
bordaduras ou em canteiros, assim como em vasos e jardineiras. É bastante 
indicada para jardins de pedras, e de baixa manutenção devido à sua rusticidade. 
Recomendado para o controle da erosão. 
Gosta de pleno sol, mas toleram a meia-sombra. Adaptam-se a solos pobres, 
ácidos ou alcalinos. Suporta temperaturas mais frias, inclusive estiagem. 
PODA: Após as podas drásticas rebrotam com muito vigor. 
PROPAGAÇÃO: Sua multiplicação é feita por divisão de touceira e pode ser 
feita em qualquer época do ano. 

NOME CIENTÍFICO: Hedera canariensis. 
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NOME POPULAR: hera-das-ilhas-canárias, hera-da-algéria, hera, hedera. 
NOTA: Ela é bastante parecida com a Hera-inglesa ( Hedera helix) porém tem 
um crescimento muito mais vigoroso e folhas maiores. 
LUMINOSIDADE: Pode ser cultivada a sol-pleno ou meia-sombra. 
PROPAGAÇÃO: Por estaquia de ramos. 
CLIMA: A temperatura ideal é entre 19 e 22°C, mas tolera temperaturas mais 
baixas sem sofrer danos. 
ÁGUA: Gosta de água mas não de solo encharcado. 
SOLO: Pouco exigente, mas o solo areno-argiloso vai bem. 

NOME CIENTÍFICO: Hemerocallis x hybrida 
NOME POPULAR: Hemerocale, Hemerocális, Lírio, Lírio-amarelo. 
Apresenta grande versatilidade e rusticidade no paisagismo, sendo uma excelente 
bordadura pelo efeito marcante de suas folhas, da mesma forma destaca-se em 
maciços ou grupos. É a flor eleita para jardins de pouca manutenção, como em 
condomínios e jardins públicos. 
LUMINOSIDADE: Sol Pleno 
CLIMA: Continental, Mediterrâneo, Oceânico,Subtropical, Temperado, 
Tropical. 
CULTIVO: Devem ser cultivados em solos férteis, adubados com matéria 
orgânica e irrigados periodicamente. Não tolera terrenos encharcados. Algumas 
variedades apreciam o frio, outras apresentam boa tolerância. 
PROPAGAÇÃO: Multiplicam-se pela divisão das touceiras, formando mudas 
com folhas e rizomas bem formados. As folhas devem ser cortadas pela metade 
durante o plantio. 

10. PISOS 

Ver projeto arquitetônico. 

11. ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PAISAGISMO 

TAKEDA ARQUITETOS PAISAGISTAS 
Responsável Técnico: Arquiteto Guilherme Takeda 
Av Palmeira 235 — PORTO ALEGRE/RS 
Fone: 51 3338.8114 
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