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Projeto: Projeto Urbanístico na Academia Pública de Saúde - Ajardinamento 

Endereço: Avenida São Miguel, nº 1511, Centro – São Miguel da Boa Vista (SC)  

Área: 800,00 m² 

 
Esse memorial tem como objetivo descrever os materiais e serviços inerentes à 

execução do serviço de ajardinamento na Academia de Saúde do Município de São Miguel da 

Boa Vista (SC). 

  

1. AJARDINAMENTO 

Inicialmente, devem ser removidos do lote quaisquer materiais que venham a 

prejudicar o plantio da grama. Pedrisco, entulhos, lixo, ervas daninhas e mato devem ser 

primeiramente removidos, para posteriormente realizar o preparo da terra. 

O serviço de roçado e destocamento será executado de modo a não deixar raízes ou 

tocos de árvores que possam acarretar prejuízos aos trabalhos ou a obra. Estes serviços serão 

efetuados de forma manual e mecânica, conforme a necessidade.  

Para o plantio das espécies indicadas o terreno deverá estar livre de plantas daninhas, 

limpo de detritos de obras civis e lixo. Após a limpeza deverá ser feita a escarificação do 

terreno, para descompactar e promover a aeração do solo, os torrões devem ser quebrados. 

Efetuar o nivelamento do solo, acrescentando terra vegetal (disponibilizada pela prefeitura), 

se necessário, principalmente no plantio da grama e canteiros. 

Os canteiros devem ser executados com toco tratado de eucalipto, com diâmetro entre 

15 e 20 cm, os quais devem ser convenientemente afundados no solo para promoverem a 

“borda” do canteiro. As espécies e suas respectivas locações estão caracterizadas no projeto. 

O calcário deve ser utilizado para corrigir a acidez do solo, além de fornecer cálcio e 

magnésio indispensáveis para a nutrição das plantas. A aplicação do calcário aumenta a 

disponibilidade de elementos nutrientes para as plantas e permite a maximização dos efeitos 

dos fertilizantes, e consequentemente o aumento substancial da capacidade produtiva da terra. 
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Deverá ser utilizado 50g de calcário a cada 1 m² nos locais destinados ao plantio de grama e 

das plantas. 

Substrato é tudo aquilo que é utilizado para substituir a terra por um rápido período 

de tempo, pois são feitos de produtos inertes ou que não possuem liberação de nutrientes, são 

materiais porosos e não retém umidade. Este deve ser utilizado em locais destinados ao 

plantio das mudas na proporção aproximada de 1 saco por m². 

Gramado - O preparo do solo é de fundamental importância, devendo constar, nas 

grandes áreas, de aração, destorroamento, rastelamento e nivelamento. O plantio de placas ou 

tapetes deve ser realizado pela justaposição dessas unidades, uma a uma; em seguida, devem-

se socar as mesmas e fazer um recapeamento com mistura de terra + areia. A irrigação deve 

ser abundante após o plantio e nos meses subsequentes, até a completa formação do gramado. 

Plantio das mudas - Após o preparo dos canteiros, distribuir as mudas sobre suas 

superfícies, obedecendo ao espaçamento adequado a cada espécie; abrir pequenas covas 

(aproximadamente 15cm x 15cm), colocar o substrato de plantio. Retirar as embalagens das 

mudas e plantá-las nas covas abertas, completando com terra ao redor e fazendo a necessária 

pressão para que a muda fique firme. Atentar-se para deixar o colo da planta no nível do solo. 

Regar satisfatoriamente os canteiros após o plantio. 

 

2. QUANTITATIVOS DE PROJETO 

 

Segue abaixo os quantitativos estimados de projeto. Tais quantidades são apenas uma 

estimativa, uma vez que, a depender do tamanho das mudas e da composição dos canteiros, 

tais quantidades podem ser alteradas para mais ou para menos.  
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 Sugestões de alterações, durante a execução, devem ser feitas ao autor do 

projeto e à fiscalização, obtendo deles a autorização para o pretendido, 

sob pena de ser exigido o serviço como inicialmente previsto, sem que 

nenhum ônus seja debitado ao Contratante;  

 A empresa executora é inteiramente responsável pelo fornecimento de 

E.P.I’s e eventuais treinamentos a seus funcionários, que venham a ser 

necessários à correta execução do serviço; 

 O profissional responsável pelo projeto não é responsável pela execução da 

obra, encargos, compra de materiais ou fornecimento de E.P.Is. 

 
 
 
 
 

São Miguel da Boa Vista (SC), 22 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Maria Luiza Bergamini 

Engenheira Civil - CREA-SC 163757-9 

Município de São Miguel da Boa Vista (SC) 
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