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1. OBJETO  

O presente documento tem por objeto detalhar o RELATÓRIO PARCIAL 5 – RP 5, VOLUME 1: PROJETO 
EXECUTIVO DO SETOR URBANÍSTICO, concernente aos serviços de “Elaboração dos Projetos Básicos e 
Executivos das Obras de Requalificação Urbana e Ambiental das Áreas 2, 3 e 4 do Programa Lagoas do 
Norte – PLN, Incluindo o Bairro Parque Alvorada e Parte do Bairro São Joaquim (Lagoa São Joaquim) que 
originalmente compunham a Área 1 do PLN, a Atualização e Revalidação do Plano de Reassentamento 
Involuntário das Famílias da Área 2 e a Elaboração dos Planos de Reassentamento Involuntário das 
Famílias das Áreas 3 e 4, no Município de Teresina – PI”, objeto da Proposta Técnica e Financeira 
apresentada pelo Consórcio Teresina Sustentável formado pelas Consultoras MPB Engenharia Ltda (líder 
do Consórcio) e JANSANA De La Villa de Paauw Arquitectes, vencedor do processo licitatório destinado à 
contratação dos referidos serviços. 

 
O PROJETO EXECUTIVO DO SETOR URBANÍSTICO que está sendo ora apresentado obedece o que 
está previsto no Plano de Trabalho Revisado – PTR já aprovado pela Contratante – UGP/SEMPLAN, bem 
como as alterações processadas no escopo dos trabalhos contratados, as quais tiveram como marco final a 
reunião realizada no dia 28/07/2014 na Cidade de Porto Alegre/RS. 
 
 
2. DADOS GERAIS DO CONTRATO  

– Contratante:   Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação – SEMPLAN da Prefeitura Municipal 
de Teresina/PI 

– Data de assinatura: 03/02/2014 
– Número: PMT/SEMPLAN/UGP Lagoas do Norte No 03/2014 
– Valor total: R$ 7.293.002,81 
– Nome: Consórcio Teresina Sustentável 
– Consultoras Componentes do Consórcio 

• MPB Saneamento Ltda – 80% (Líder do Consórcio) 
• JANSANA de La Villa de Paauw Arquitectes – (20%) 

– Prazo total do contrato: 390 dias 
– Data da “Ordem de Serviço”: 03/02/2014 
– Prazo de mobilização: 14 dias 
– Data da contagem efetiva do início do prazo do contrato: 17/02/2014 
– Unidade Gerenciadora do Contrato: UGP   –   Unidade   de   Gerenciamento   do  Programa  Lagoas   do          

Norte, unidade vinculada à Secretaria Municipal de 
Planejamento e  Orçamento – SEMPLAN/PMT 

– Fontes de Recursos 
• Banco Mundial = 70% (na forma de empréstimo) 
• Prefeitura Municipal de Teresina/PI = contrapartida de 30% (recursos próprios) 
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3. MASTER PLAN PARQUE LAGOAS DO NORTE, COMPLEXO 1, 2 e 3  

O Projeto Lagoas do Norte, com objetivo principal de requalificação urbana e ambiental, visa 
proporcionar qualidade de vida à população residente, não somente nas áreas beneficiadas, mas 
também para todo o município de Teresina, uma vez entendido que, quanto maior a infraestrutura 
oferecida aos seus cidadãos, maiores serão os instrumentos de geração de oportunidades, que 
consequentemente, irão refletir diretamente na autoestima da população. 

A qualidade de vida, medida através da oferta de melhores moradias, abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, disposição dos resíduos, mobilidade, acessibilidade, educação, segurança, 
geração de empregos, cultura e lazer, fazem parte do plano de desenvolvimento para essas regiões, 
que é formada principalmente por uma população de baixa renda e que atualmente encontra-se 
desprovida dessas garantias. 

Também como objetivo principal, está a macrodrenagem das lagoas, onde atualmente algumas se 
encontram nas condições de foco de contaminação ambiental, muito em função de seus usos 
inadequados, ocorridos através das ocupações irregulares às suas margens, que por consequência é a 
causa dos problemas de enchentes ocorridos nestas regiões. 

A recuperação das áreas degradadas, consequência de erosões do solo desprotegido, da derrubada 
da mata, da disposição incorreta dos resíduos sólidos da região, das ocupações irregulares de uso do 
solo, também faz parte do objetivo deste Programa, bem como a criação de áreas verdes e de lazer, a 
fim de criar marcos referenciais para todo o município. 

 
3.1 OBJETIVOS DO PROGRAMA LAGOAS DO NORTE: 
 

1. Coleta de tratamento de esgoto 
2. Recuperação da qualidade da água nas lagoas e canais 
3. Recuperação e otimização do sistema de macrodrenagem para minimizar as enchentes 
4. Reativar as áreas de preservação ambiental renaturalizando as margens das lagoas, canais 
e diques 
5. Implantação de rede de ciclovias 
6. Implantação de rede de itinerários ecológicos através de trilhas ecológicas. 
7. Indução de programa educativos ambientais. 
8. Construção de loteamento para reassentamento. 
9. Melhorias em moradias existentes. 
10. Recuperação e construção de áreas verdes de proximidade: parques, praças e 
equipamentos de lazer (quadras de esporte, skate park, brinquedos, academias ao ar livre). 
11. Melhoria em escola 
12. Abertura e melhoria de ruas existentes 
13. Potencializar o cluster turístico do Encontro das Águas: comércio do artesanato, tradições, 

  7 
      



 
gastronomia, natureza, lazer, cultura e esportes locais. 
14. Arborização para maior conforto climático. 
15. Iluminação pública. 
 

 

Figura 1: Masterplan Parque Lagoas do Norte, Complexo 1, 2 e 3 (Obras de requalificação urbana e ambiental das áreas 2, 
3 e 4, incluindo plano de reassentamento do Município de Teresina - PI). 

Fonte: Consorcio Teresina Sustentável. 
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4. PROJETO EXECUTIVO DO SETOR URBANÍSTICO  

PACOTE DE LICITAÇÃO – PRIORIDADE 9 

O presente documento se apresenta como o Memorial de Urbanismo do Pacote de Licitação 
Prioridade 9, composto por trechos das Lagoas dos Oleiros, Piçarreira, Mazerine e a Lagoa de São 
Joaquim na sua totalidade. Este relatório faz parte da entrega parcial do projeto executivo das Obras 
de Requalificação Urbana e Ambiental das Lagoas do Norte, no Municipio Teresina, no Estado do 
Piaui.  

Área total de intervenção: 16,7 ha. 

Este relatório é composto por textos, desenhos e fotografias. 

 

Figura 2: Área de atuação – Prioridade 9 (Lagoa dos Oleiros, Piçarreira, São Joaquim e Mazerine) 
Fonte: Consorcio Teresina Sustentável. 
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4.1 LAGOA DE OLEIROS 

4.1.1. INTRODUÇAO LAGOA DE OLEIROS 

A continuação se apresentam os documentos que conformam todas as soluções executivas do setor 
urbanístico adotadas para a área do entorno da Lagoa dos Oleiros, circunscrita na poligonal do Pacote 
de licitação – Prioridade 9:  neste caso, o lado oeste do Trecho 1 da Rua Manoel Aguiar Filho, desde a 
Fazendinha (norte) até encontrar a Rua Radialista Jim Borralho (sul). 

 
 

4.1.2. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE PROJETO LAGOA DE OLEIROS 

4.1.2.1  Localização da Área de Intervenção 

A Lagoa de Oleiros é a última lagoa na sequência de lagoas que recebe as águas da Lagoa de São 
Joaquim a traves do canal a céu aberto no início da Rua Hiroxima assim como desde a Rua Nossa Sra. 
da Conceição e da Lagoa da Piçarreira por baixo da Rua Hiroxima. A Lagoa de Oleiros é a que acaba 
bombeando a água para o rio Parnaíba quando a cota exceda da cota 55,00 estabelecida como cota 
máxima de alagamento presente projeto. Assim essas mesmas bombas poderão bombear água do rio 
Parnaíba em sentido lagoa, para conseguir um nível de espelho de água constante cota 55,00, desejo 
da Prefeitura.    
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Figura 3 – Mapa de Localização e Área de Intervenção Lagoa dos Oleiros - Fonte: Google Earth 
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4.1.2.2 Delimitação da Área de Intervenção 
 
Assim a Lagoa de Oleiros, a maior de todas, se encontra delimitada no quarteirão que formam as ruas 
seguintes: ao sul com a Rua Radialista Jim Borralho, à oeste com a Rua Alfa e o final de várias ruas 
perpendiculares à Avenida Boa Esperança, a Leste com a Rua Manoel Aguar Filho e Rua Hiroxima ao 
Norte com a Rua Desembargador Flávio Furtado.  

 
Na verdade o limite da lagoa atualmente é constituído em parte pelos fundos dos lotes, bem grudados 
à lagoa. O limite dos lotes vem definido de maneira bastante regular nos frentes de fachada na rua, 
mas de maneira bem irregular nos fundos do lote dando á lagoa. Na Rua Hiroxima a realidade é um 
pouco diferente já que apresenta menor densidade de construções e nela tem algumas atividades de 
produção de piscifatorias. 
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Figura 4 – Lagoa dos Oleiros, trecho dentro da poligonal da Prioridade 9. Fonte: Consorcio Teresina Sustentável 
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4.1.3 DESCRIÇÃO DAS SOLUÇÕES URBANÍSTICAS ADOTADAS LAGOA DE OLEIROS 

 
Estamos lidando com uma lagoa, que se encontra em uma região carente com áreas destinadas a uso 
público que agora ficam bem inacessíveis.  Nesta lagoa se tem percepção da área especialmente 
desde a Av. Boa Esperança, que pela sua condição de dique elevado, a facilita. Desde a Rua Hiroxima 
também dá para ver. Como o resto de lagoas o impedimento da visão tem propiciado a invasão e 
reiterados aterros nas margens da lagoa tornando a área cada vez mais inóspita e poluída. 
 
O objetivo é de incorporar essa riqueza existente na região para que toda a população possa usufruir. 
Desta maneira o projeto urbanístico tem partido da cota máxima de alagamento, que neste caso na 
Lagoa de Oleiros a cota adotada é a 55,00.  
 
A partir desta cota se estabelece a Área de Preservação Permanente (APP) de 30 metros a partir da 
qual se começou a trabalhar o limite de remoção de moradias. Vale salientar que nesta operação a 
proposta tem se apoiado na 12.651 novo código florestal e 11.977 para poder ajustar os critérios 
atendendo a não desestruturação social. 
 
Assim os critérios para a remoção atendem as seguintes variáveis: 

 
• Remover as casas que ficam próximas à cota 55,00. 
• Remoção parcial em alguns fundos de lotes para conseguir maior conectividade territorial. 
• Criar uns vazios urbanos que possibilitem por um lado a relação entre as lagoas e por outro 

lado melhorar o acesso desde as ruas.  
• Remover algumas moradias por causa de alargamentos de vias. 

 
Apresentamos a seguir um resumo da situação detectada, de modo a facilitar o entendimento das 
soluções propostas: 

• Visibilidade limitada e acessibilidade à água da lagoa. 
• Proliferação de Igarapé na lagoa por causa da contaminação que produz o esgotamento 

sanitário. 
• Percepção negativa da água por parte da população pelo estado das águas.  
• Poucas áreas livres para esporte e lazer ou em precárias condições. 
• Desconforto térmico causado por inexistência de áreas de sombra e, sobretudo pela falta do 

acompanhamento da sombra nos itinerários para pedestre. 
• A Rua Hiroxima no seu trecho médio representa uma das mais belas paisagens da região 

 

4.1.3.1 Descrição do projeto 

 
O protagonista do projeto é a Lagoa de Oleiros. A intenção é a de organizar a área ao redor dela assim 
como permear a relação desta área com a cidade.  
 
Portanto o trabalho urbanístico nesta lagoa vai ser a consolidação do passeio de orla de lagoa. Este 
caminho principal tem larguras diferentes ao longo do seu curso com um mínimo de 3,5m. Chega a ter 
uns alargamentos em forma de bolsões onde são incorporados alguns equipamentos ou as conexões 
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com a Lagoa da Piçarreira. Especial atenção tem se dado à arborização de sombra ao longo dos 
passeios, pois a intenção é a de que estas áreas desfrutem de uma temperatura menos quente que na 
área das ruas constituindo mais um atrativo para os moradores e visitantes. 
 
As novas calçadas que vão surgir por conta dos alargamentos/aberturas de vias vão ter alargamentos 
pontuais contribuindo á integração com o parque de orla formando pequenas pracinhas. 
 
A vegetação existente que seja interessante é respeitada incorporando-a as massas de vegetação 
propostas.  
 
Existe um terreno que a comunidade do setor tem utilizado como quadra esportiva no qual foi projetado 
um campo de futebol society com gramado natural. 
 

4.1.3.2 Objetivos do projeto  

• Criação de um caminho de orla de lagoa. 
• Consolidação dos limites dos lotes das moradias que ficam. 
• Estabelecer um limite de área de intervenção do parque bem definido. 
• Conservação e potenciação dos valores locais e da paisagem.  
• Melhoria da conectividade local dos moradores. 
• Estabelecimento de uma rede de passeios com sombra como alternativa de passo no dia a dia 

do bairro. 
• Criação de áreas de lazer e estar a modo pracinha.  
• Consolidar a continuidade das calçadas das ruas envolta do quarteirão integrando-as ao 

parque quando o espaço alargue como consequência das remoções.  
• As calçadas podem gerar pequenas pracinhas com mobiliário urbano e árvores de sombra 

dotando de espaços públicos de proximidade à comunidade.  
• Compatibilizar com a proposta na Lagoa da Piçarreira e o canal de interligação com a Lagoa de 

São Joaquim. 
• Reestabelecer o equilíbrio ambiental da área limpando as espécies invasoras e vegetando com 

espécies nativas.  
• Respeitar a paisagem existente o máximo possível dado a riqueza diferenciada do mesmo no 

local. 
• Consolidar algumas ilhas no meio da Lagoa com o fim de acrescentar a biodiversidade e valor 

paisagístico na área. 
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Figura 5 – Projeto Urbanístico Lagoa dos Oleiros, trecho dentro da poligonal da Prioridade 9. 

 Fonte: Consorcio Teresina Sustentável 
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4.2 LAGOA DA PIÇARREIRA 

4.2.1 INTRODUÇÃO À LAGOA DA PIÇARREIRA 

A continuação se apresentam os documentos que conformam todas as soluções executivas do setor 
urbanístico adotadas para a área do entorno da Lagoa da Piçarreira, circunscrita na poligonal do 
Pacote de licitação – Prioridade 9, no caso particular, o lado leste do Trecho 1 da Rua Manoel Aguiar 
Filho, desde a Fazendinha até a Praça dos Capoeristas (sul), se estendendo até a Rua Presidente 
Lincoln (leste).  

 

4.2.2 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE PROJETO DA LAGOA DA PIÇARREIRA 

4.2.2.1 Localização da Área de Intervenção 

 
A Lagoa da Piçarreira encontra-se na metade da área do parque, entre as lagoas do Jacaré e dos 
Oleiros. Esta lagoa se encontra separada da Lagoa dos Oleiros pela rua Hiroshima / Manoel Aguiar 
Filho, sendo embaixo desta a interligação hidráulica dessas lagoas. 
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Figura 6 – Mapa de Localização e Área de Intervenção Lagoa da Piçarreira - Fonte: Google Earth 
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4.2.2.2 Delimitação da Área de Intervenção 

 
A Lagoa da Piçarreira encontra-se delimitada pelos fundos de lote das residências ao longo das 
seguintes ruas: ao sul e sudeste com a rua N. Sra. da Conceição, ao sul e oeste com a rua Hiroshima, 
à noroeste com a rua Raimundo Ribeiro, ao norte com a rua Pe. Geraldo e à leste com a rua Rui 
Barbosa.  
 
O limite destes lotes atualmente está bem definido nas suas fachadas frontais, porém muito irregular 
nas divisas com a lagoa. 
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Figura 7 – Lagoa da Piçarreira, trecho dentro da poligonal da Prioridade 9. Fonte: Consorcio Teresina Sustentável 
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4.2.3 DESCRIÇÃO DAS SOLUÇÕES URBANÍSTICAS ADOTADAS PARA A LAGOA DA 
PIÇARREIRA 

Trata-se de uma lagoa localizada em uma região carente com áreas destinadas ao uso público e que 
hoje possui pouco acesso da população devido às ocupações irregulares de suas margens, salvo 
trecho da rua Hiroshima. A visão da lagoa também é impedida devido a estas ocupações, e esta falta 
de visão por sua vez, favorece novas invasões, aterros e poluição da lagoa.  
 
O objetivo deste projeto é a requalificação urbana e ambiental, favorecendo uma melhora na qualidade 
de vida da população residente à área, assim como todo o município de Teresina. 
 
A partir de uma cota máxima de alagamento, neste caso a cota adotada é a 55,00, se estabelece a 
Área de Preservação Permanente (APP) de 30 metros a partir da qual se começou a trabalhar o limite 
de remoção de moradias. Desta maneira é possível criar janelas urbanísticas e reincorporar a lagoa à 
cidade. Nesta operação a proposta tem se baseado no novo código florestal 12.651, e 11.977 para 
poder ajustar os critérios atendendo a não desestruturação social. 
 
Assim os critérios para a remoção atendem as seguintes variáveis: 

 
• Remover as casas que ficam próximas à cota 55,00. 
• Remoção parcial em alguns fundos de lotes para conseguir maior conectividade territorial. 
• Criação de janelas urbanísticas, levando em consideração o estado das casas, que 

possibilitem tanto a relação entre as lagoas como melhorar o acesso desde as ruas. 
 
Apresentamos a seguir um resumo dos problemas levantados, de modo a facilitar o entendimento das 
soluções propostas: 
 

• Visibilidade e acessibilidade à água da lagoa limitadas; 
• Proliferação de Igarapé na lagoa devido à contaminação por esgoto sanitário irregular; 
• Percepção negativa da água por parte da população pelo estado das águas; 
• Poucas áreas livres para esporte e lazer ou em condições precárias; 
• Desconforto térmico causado por inexistência de áreas de sombra e, sobretudo pela falta do 

acompanhamento da sombra nos itinerários para pedestre. 
• Descontinuidade da rua N. Sra. da Conceição. 

 

4.2.3.1 Descrição do projeto 

 
No projeto de urbanização da Lagoa da Piçarreira, a intenção é de organizar a área ao seu redor, 
assim como permear a relação desta área com a cidade. 
 
Portanto o trabalho urbanístico nesta lagoa será a consolidação do passeio de sua orla. 
 
Novas calçadas irão surgir devido aos alargamentos e aberturas de vias. Alguns alargamentos pontuais 
contribuirão a integração com o parque da orla formando pequenas praças. Um caminho principal irá se 
configurar com diferentes larguras ao longo de seu curso, sendo que nos trechos mais estreitos a 
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largura mínima será de até 3,5m, e nos trechos mais largos chegam a se formar bolsões ou se 
conectam às praças das janelas urbanísticas.  
 
Foram colocados brinquedos na janela urbanística com frente para a rua Nossa Sra. da Conceição e na 
área de gramado com grande quantidade de árvores existentes do lado da “fazendinha”.  
 
Esta área ao redor do futuro equipamento inserido na edificação da “fazendinha” possui um 
estacionamento para 23 automóveis, um edifício administrativo com sanitários e vestiários públicos, e 
dois módulos de quiosques para serviços gastronómicos. 
 
Especial atenção é dada à arborização de sombra ao longo dos passeios, pois a intenção é a de que 
estas áreas desfrutem de uma temperatura mais amena em comparação à área das ruas, constituindo 
mais um atrativo para os moradores e visitantes. 
 
A vegetação existente que seja considerada de interesse será respeitada e incorporada às massas de 
vegetação propostas. 
 
Foram incorporados aparelhos de ginástica e redários em algumas das praças projetadas. 
 

4.2.3.2 Objetivos do projeto 

 
• Criação de um caminho de orla na lagoa; 
• Diante da impossibilidade de incorporar as ciclovias nas ruas existentes por falta de espaço, 

e com o intuito de amarrar a malha de ciclovias regional, algum trecho da ciclovia 
acontecerá paralelo aos passeios de orla; 

• Consolidação dos limites dos lotes das moradias no entorno da lagoa; 
• Estabelecer um limite bem definido de área de intervenção do parque; 
• Conservação e potencialização da cultura local, assim como da paisagem;  
• Melhorias nas conectividades locais dos moradores; 
• Estabelecimento de uma rede de passeios alternativos e sombreados no dia a dia do bairro; 
• Criação de áreas para crianças com brinquedos, onde possam brincar, correr ou caminhar; 
• Criação de áreas de lazer e estar como pequenas praças com mobiliário urbano e árvores 

de sombra configurando espaços públicos próximos à comunidade; 
• Consolidar a continuidade das calçadas das ruas do entorno integrando-as ao parque 

quando surgem novos espaços provenientes das remoções (janelas urbanísticas); 
• Organizar um pequeno estacionamento na área da antiga Fazendinha que possa atender 

aos equipamentos; 
• Criar conexão da Rua N. Sra. da Conceição com a rua Rui Barbosa. 
• Compatibilizar esta proposta com a proposta da Lagoa dos Oleiros; 
• Reestabelecer o equilíbrio ambiental da área limpando as espécies invasoras e nocivas, e 

revegetando com espécies nativas; 
• Respeitar a paisagem existente ao máximo possível, dada à riqueza diferenciada deste 

local; 
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Figura 8 – Projeto Urbanístico Lagoa da Piçarreira, trecho dentro da poligonal da Prioridade 9. 

Fonte: Consorcio Teresina Sustentável 
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4.3 LAGOA SÃO JOAQUIM 

4.3.1 INTRODUÇÃO À LAGOA SÃO JOAQUIM 

Na continuação se apresentam os documentos que conformam todas as soluções executivas 
do setor urbanístico adotadas para a área do entorno da Lagoa São Joaquim, circunscrita na 
poligonal do Pacote de licitação – Prioridade 9: neste caso, constituída pela lagoa na sua totalidade.  

 

4.3.2 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE PROJETO DA LAGOA SÃO JOAQUIM 

4.3.2.1 Localização da Área de Intervenção 

A Lagoa São Joaquim está separada da Lagoa do Jacaré pela Rua Rui Barbosa e do Canal Matadouro 
pela Rua Radialista Jim Borralho. 
 
Nesta lagoa ocorre o encontro das águas provenientes da parte norte do complexo através da Lagoa 
do Jacaré, e as águas da parte sul do complexo através do Canal Matadouro.  
 
A Lagoa São Joaquim deságua na Lagoa dos Oleiros através de um canal cujo projeto e obra não 
fazem parte do presente contrato. A urbanização nas bordas deste canal é objeto de um projeto 
desenvolvido pela Prefeitura de Teresina. 
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Figura 9 – Mapa de Localização e Área de Intervenção Lagoa São Joaquim - Fonte: Google Earth  
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4.3.2.2 Delimitação da Área de Intervenção 

 
A Lagoa São Joaquim se encontra delimitada ao sul pelos fundos de lote das residências da rua 
Radialista Jim Borralho, à oeste pelos fundos de lote das residências das ruas São José e rua 
Palmeirais, à leste pelos fundos de lote das residências da rua Rui Barbosa e ao norte rua Presidente 
Lincoln. 
 
O limite dos lotes atualmente está bem definido nas suas fachadas frontais que dão acesso à rua, 
porém muito irregulares ao fundo, na divisa com a lagoa. 
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Figura 10 – Lagoa São Joaquim, trecho dentro da poligonal da Prioridade 9. Fonte: Consorcio Teresina Sustentável 
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4.3.3 DESCRIÇÃO DAS SOLUÇÕES URBANÍSTICAS ADOTADAS PARA A LAGOA SÃO JOAQUIM 

 
Trata-se de uma lagoa localizada em uma região carente com áreas destinadas ao uso público e que 
hoje se encontra inacessível à população devido às ocupações irregulares de suas margens. Além do 
acesso praticamente inexistente, à visão da lagoa também é impedida devido a estas ocupações, e 
esta falta de visão por sua vez, favorece novas invasões, aterros e poluição da lagoa.  
 
O objetivo deste projeto é a requalificação urbana e ambiental, favorecendo uma melhora na qualidade 
de vida da população residente à área, assim como todo o município de Teresina. 
 
A partir de uma cota máxima de alagamento, neste caso a cota adotada é a 55,50 se estabelece a 
Área de Preservação Permanente (APP) de 30 metros a partir da qual se começou a trabalhar o limite 
de remoção de moradias. Desta maneira é possível criar janelas urbanísticas e reincorporar a lagoa à 
cidade. Nesta operação a proposta tem se baseado no novo código florestal 12.651, e 11.977 para 
poder ajustar os critérios atendendo a não desestruturação social. 
 
Assim os critérios para a remoção atendem as seguintes variáveis: 
 

• Remover as casas que ficam próximas à cota 55,50; 
• Remoção parcial em alguns fundos de lotes para conseguir maior conectividade territorial; 
• Criação de janelas urbanísticas, levando em consideração o estado das casas, que 

possibilitem tanto a relação entre as lagoas como melhorar o acesso desde as ruas. 
 
Apresentamos a seguir um resumo dos problemas levantados, de modo a facilitar o entendimento das 
soluções propostas: 

• Visibilidade e acessibilidade à água da lagoa, quase inexistentes; 
• Proliferação de Igarapé na lagoa devido à contaminação por esgoto sanitário irregular; 
• Percepção negativa da água por parte da população pelo estado das águas; 
• Poucas áreas livres para esporte e lazer ou em condições precárias; 
• Desconforto térmico causado por inexistência de áreas de sombra e, sobretudo pela falta do 

acompanhamento da sombra nos itinerários para pedestre. 
 

4.3.3.1 Descrição do projeto 

 
No projeto de urbanização da Lagoa São Joaquim, a intenção é de organizar a área ao seu redor, 
assim como permear a relação desta área com a cidade. Portanto o partido do projeto urbanístico 
contempla a construção de pequenas praças que surgem ao longo de caminhos secundários que se 
conectam ao caminho principal da orla da lagoa. Este caminho principal se configura com diferentes 
larguras ao longo de seu curso, sendo que nos trechos mais estreitos a largura mínima será de até 
3,5m, e nos trechos mais largos chegam a se formar bolsões integrados às praças das janelas 
urbanísticas ou criando espaços de permanência. 
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Especial atenção é dada à arborização de sombra ao longo dos passeios, pois a intenção é a de que 
estas áreas desfrutem de uma temperatura mais amena em comparação à área das ruas, constituindo 
mais um atrativo para os moradores e visitantes. 
 
A vegetação existente que seja considerada de interesse será respeitada e incorporada às massas de 
vegetação propostas.  
 

4.3.3.2 Objetivos do projeto 

 
• Consolidação dos limites dos lotes das moradias no entorno da lagoa; 
• Estabelecer um limite bem definido de área de intervenção do parque; 
• Conservação e potencialização da cultura local, assim como da paisagem;  
• Melhorias nas conectividades locais dos moradores; 
• Estabelecimento de uma rede de passeios alternativos e sombreados no dia a dia do bairro; 
• Novas áreas para crianças com brinquedos, onde possam brincar, correr ou caminhar; 
• Criação de áreas de lazer e estar como pequenas praças que surgem ao longo das 

calçadas com mobiliário urbano e árvores de sombra configurando espaços públicos 
próximos à comunidade; 

• Consolidar a continuidade das calçadas das ruas do entorno integrando-as ao parque 
quando surgem novos espaços provenientes das remoções (janelas urbanísticas).  

• Compatibilizar o projeto do canal de interligação com a Lagoa dos Oleiros, realizado pela 
Prefeitura de Teresina. 

• Reestabelecer o equilíbrio ambiental da área limpando as espécies invasoras e nocivas, e 
revegetando com espécies nativas.  

• Incorporar passarelas de pedestre para dar continuidade aos fluxos de pessoas dentro do 
parque, contemplando as entradas e saídas de agua da Lagoa do São Joaquim. 
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Figura 11 – Projeto Urbanístico Lagoa São Joaquim, trecho dentro da poligonal da Prioridade 9. 
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4.4 LAGOA DE MAZERINE: 

4.4.1 INTRODUÇÃO LAGOA DE MAZERINE 

A continuação se apresentam os documentos que conformam todas as soluções executivas do setor 
urbanístico adotadas para a área do entorno da Lagoa de Mazerine (Trecho 1), circunscrita na 
poligonal do Pacote de licitação – Prioridade 9:  neste caso, o lado leste do Terminal de Ônibus de 
Integração existente.  
 

4.4.2 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE PROJETO LAGOA DE MAZERINE 

4.4.2.1 Localização da Área de Intervenção 

A Lagoa de Mazerine está ao norte da Lagoa do Pantanal e ao leste da Lagoa São Joaquim, depois da 
Rua Rui Barbosa, uma das ruas principais da área.  
 
 O projeto de requalificação se estende até o outra lado da rua Santa Inês, até o limite do terminal de 
ônibus de integração e a unidade básica de saúde, ambos os dois equipamentos existentes. 
 
A lagoa de Mazerine e a Lagoa do Pantanal as lagoas do conjunto que fazem parte deste contrato, 
mais próximas ao aeroporto.  
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Figura 12 – Mapa de Localização e Área de Intervenção Lagoa de Mazerine - Fonte: Google Earth 
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4.4.2.2 Delimitação da Área de Intervenção 

Assim a Lagoa de Mazerine, uma das menores, se encontra delimitada no quarteirão que formam as 
ruas seguintes: ao sul com a Rua Radialista Jim Borralho, à oeste com a Rua Anísio Pires e Rua Santa 
Inés, a Leste com a Rua Anísio Pereira e Rua Hiroxima ao Norte com a Rua Professor Artur Furtado.  

 
Na verdade o limite da lagoa atualmente é constituído quase na sua totalidade pelos fundos dos lotes, 
bem grudados à lagoa. O limite dos lotes vem definido de maneira bastante regular nos frentes de 
fachada na rua, mas de maneira bem irregular nos fundos do lote dando á lagoa. Na parte leste 
encontrasse um terreno vazio com uma quadra e uma unidade básica de saúde. 
 
 

 
 

Figura 13 – Lagoa de Mazerine, trecho dentro da poligonal da Prioridade 9. Fonte: Consorcio Teresina Sustentável 

                  
4.4.3 DESCRIÇÃO DAS SOLUÇÕES URBANÍSTICAS ADOTADAS LAGOA DE MAZERINE 

Estamos lidando com uma lagoa, que se encontra em uma região carente com áreas destinadas a uso 
público que agora ficam bem inacessíveis.  Nesta lagoa a única percepção da água é desde o terreno 
vazio que se encontra na área leste. Como o resto das lagoas, o impedimento da visão tem propiciado 
a invasão e reiterados aterros nas margens da lagoa tornando a área cada vez mais inóspita e poluída. 
 
O objetivo é de incorporar essa riqueza existente na região para que toda a população possa usufruir.  
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Desta maneira o projeto urbanístico tem partido da cota máxima de alagamento, neste caso na Lagoa 
de Mazerine a cota adotada é a 56,00.  
 
A partir desta cota se estabelece a Área de Preservação Permanente (APP) de 30 metros a partir da 
qual se começou a trabalhar o limite de remoção de moradias. Vale salientar que nesta operação a 
proposta tem se apoiado na 12.651 novo código florestal e 11.977 para poder ajustar os critérios 
atendendo a não desestruturação social. 
 
Assim os critérios para a remoção atendem as seguintes variáveis: 

 
• Remover as casas que ficam próximas à cota 56,00. (No trecho 1, correspondente a área 

da prioridade 9, não tem remoções de casas) 
• Remoção parcial em alguns fundos de lotes para conseguir maior conectividade territorial. 
• Criar uns vazios urbanos que possibilitem por um lado a relação entre as lagoas e por outro 

lado melhorar o acesso desde as ruas.  
 
Apresentamos a seguir um resumo da situação detectada, de modo a facilitar o entendimento das 
soluções propostas: 

• Visibilidade limitada e acessibilidade à água da lagoa. 
• Proliferação de Igarapé na lagoa por causa da contaminação que produz o esgotamento 

sanitário. 
• Percepção negativa da água por parte da população pelo estado das águas.  
• Poucas áreas livres para esporte e lazer ou em precárias condições. 
• Desconforto térmico causado por inexistência de áreas de sombra e, sobretudo pela falta do 

acompanhamento da sombra nos itinerários para pedestre. 
• A Rua Radialista Jim Borralho, um dos eixos transversais mais importantes, acaba na 

Lagoa de Mazerine. 
•  

4.4.3.1 Descrição do projeto 

O protagonista do projeto é a Lagoa de Mazerine. A intenção é a de organizar a área ao redor dela 
assim como permear a relação desta área com a cidade.  
 
Portanto o trabalho urbanístico nesta lagoa vai ser a consolidação do passeio de orla de lagoa. Este 
caminho principal tem larguras diferentes ao longo do seu curso com um mínimo de 3,5m ainda que 
uma parte (prolongação da Rua Radialista Jim Borralho) seja compartilhada com a calçada com o 
objetivo de que a lagoa se aterre o menos possível.   
 
Assim o passeio chega a ter uns alargamentos em forma de bolsões onde se colocam brinquedos para 
crianças (tirando partido que se encontram afastados dos carros) e em desnível, criando umas 
arquibancadas que reconhecem a topografia existente tentando-se adaptar o mais possível ao terreno 
atual.  
 
Especial atenção tem se dado à arborização de sombra ao longo dos passeios, pois a intenção é a de 
que estas áreas desfrutem de uma temperatura menos quente que na área das ruas constituindo mais 
um atrativo para os moradores e visitantes. 
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As novas calçadas que vão surgir por conta dos alargamentos/aberturas de vias vão ter alargamentos 
pontuais contribuindo á integração com o parque de orla formando pequenas pracinhas. 
A vegetação existente que seja interessante é respeitada incorporando-a as massas de vegetação 
propostas.  
O urbanismo integra os equipamentos existentes à requalificação da lagoa através do pavimento, 
mobiliário urbano e vegetação, além da inclusão de uma cobertura a quadra poliesportiva existente. 
 

 

Figura 14 – Projeto Urbanístico Lagoa de Mazerine, trecho dentro da poligonal da Prioridade 9. 
 Fonte: Consorcio Teresina Sustentável 

 

4.4.3.2 Objetivos do projeto 

•  Criação de um caminho de orla de lagoa em diferentes trechos de diferentes materiais. 
• Consolidação dos limites dos lotes das moradias. 
• Estabelecer um limite de área de intervenção do parque bem definido. 
• Conservação e potenciação dos valores locais e da paisagem.  
• Melhoria da conectividade local dos moradores. 
• Estabelecimento de uma rede de passeios com sombra como alternativa de passo no dia a dia 

do bairro. 
• Dotar de áreas de brinquedos para crianças onde possam correr ou caminhar.  
• Criação de áreas de lazer e estar como pracinhas.  
• Consolidar a continuidade das calçadas das ruas envolta do quarteirão integrando-as ao 

parque quando o espaço alargue como consequência das remoções.  
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• As calçadas podem gerar pequenas pracinhas com mobiliário urbano e árvores de sombra 

dotando de espaços públicos de proximidade à comunidade.  
• Reestabelecer o equilíbrio ambiental da área limpando as espécies invasoras e revegetando 

com espécies nativas.  
• Tratar o trecho da Rua de Santa Inés como uma rua de velocidade baixa, onde foi incorporada 

uma lombofaixa, para prevalecer o passo do pedestre e unificar o parque da Lagoa com a área 
vazia contigua, quadra de futebol e unidade básica de saúde.  
 
 

4.5 MEMORIAL DESCRITIVO DOS COMPONENTES 

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA: 

• Morrotes para drenagem: Movimentação e compactação de terra com retroescavadeiras, 
conforme curvas planialtimétricas indicadas no projeto urbanístico, para formação de morrotes 
de direcionamento de águas pluviais. 

 

PISOS: 

• Caminhos e praças em concreto usinado: Escavação de 0.20m, e preparação da base do 
terreno para execução de primeira camada de brita de 0.10m e laje de concreto estrutural 
FCK=20MPA de 0.12m, moldado in loco, sobre filme de plástico de espessura mínima 0.15mm, 
incluídos os trabalhos de movimento de terra, transporte de material, Inclui-se a execução dos 
canteiros propostos conforme os desenhos de urbanismo e paisagismo. Este material se 
adequa perfeitamente as condições de diversidade de níveis com as casas existentes.  

• Piso intertravado: O pavimento deverá ser implantado sobre pista devidamente “regularizada”, 
isto é, serviços de terraplenagem concluída e acabamentos e, quando em aterro, compactada 
a 95% do Proctor Normal, sendo a camada final executada com material com ISC ≥19, 
considerada reforço do sub-leito, colocação de guia de concreto de 1,00x0,30x0,10 e/ou 
1,00x0,15x,010 (comprimento x altura x largura). A espessura total definida pelo método de 
dimensionamento, é de 21cm. O bloco de concreto deverá ter resistência de no mínimo 25 Mpa 
e espessura de 8 e 6 cm.    

A colocação do bloco segundo sua espessura é feita segundo localização da Figura 15 e os 
seguintes critérios: 

Área vermelha:  bloco intertravado de 8 cm de espessura (30% da área total de piso intertravado). 
Principalmente colocado nos estacionamentos, fluxos importantes de pedestres, e eventuais 
entradas de veículos de serviço. 

Área azul: bloco intertravado de 6 cm de espessura (70% da área total de piso intertravado). 
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Figura 15 – Distribuição dos pavimentos de bloco intertravado segundo sua espessura 

 Fonte: Consorcio Teresina Sustentável 
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As calçadas e praças serão de bloco intertravado de concreto cor cinza claro (natural) e a 
demarcação das vagas do estacionamento de cinza escuro (grafite). 

A Rua Presidente Lincoln será com material de bloco intertravado cinza escuro (grafite) de 
espessura 8 cm, com o leito baixo com relação à calçada. 

 

• Guia de concreto de 1,00x0,30x0,10 e 1,00x0,15x,010 (comprimento x altura x largura). 

o Utilizar a guia de 15 cm de altura para os encontro de pisos bloco intertravado com 
bloco intertravado. 

o Utilizar a guia de 30 cm de altura para os resto dos encontro de pisos. 

*Ver detalhes no projetos executivo. 

• Ciclovia de concreto com pintura ou pigmento (confirmar em orçamento): Escavação de 0.20m, 
e preparação da base do terreno para execução de primeira camada de brita de 0.10m e laje 
de concreto estrutural FCK=20MPA de 7 cm, moldado in loco, sobre filme de plástico de 
espessura mínima 0.15mm, pintura base acrílica (2 anos) antiderrapante ou pigmento. 
Incluídos os trabalhos de movimento de terra, transporte de material. Inclui-se a execução de 
sinalização do piso com pintura base acrílica. 

• Piso de solo cimento, Escavação mínima de 0.35m e colocação de primeira camada de brita de 
0.10m e camada de acabamento de solo cimento de 0.20m de espessura (massará), incluídos 
os trabalhos de movimento de terra, e transporte de material, e colocação de meio-fio de 
concreto pré-moldado, de dimensões 1,00x0,30x0,10 (comprimento x altura x largura), no 
encontro com os canteiros laterais.  

• Piso de paralelepípedo – (vias secundárias): Remoção e/ou regularização mecanizada da 
camada granular do pavimento, reforço do subleito, regularização do subleito, colocação de 
areia comercial, e pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de pó-de-pedra espessura 
10cm, rejuntado com betume e pedrisco. Confirmar detalhes em orçamento. 
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o Paralelepípedo - pedra na cor clara: Rua Santa Inês 

 

o Paralelepípedo - pedra na cor preto com rejunte em pedrisco e emulsão asfáltica: Rua 
Hiroxima. 

 

• Areia orla (L. Oleiros): Escavação, e preparação da base do terreno para execução de primeira 
camada de brita e segunda camada em areia. Serão incluídos os trabalhos de movimento de 
terra, transporte de material. 
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• Pedrisco (península L. Piçarreira): Escavação, e preparação da base do terreno para execução 

de primeira camada de brita e segunda camada em pedrisco de seixo N° 0 (10 cm). Serão 
incluídos os trabalhos de movimento de terra, transporte de material. 

• Piso podotátil:  

o Piso Tátil deverá ser devem ser de dois modelos: Piso Direcional e Piso Alerta, placa 
em concreto 25x25 cm, de cor amarela. 

o  Os elementos e instalação deles devem atender o especificado pela NBR 9050/2004, 
NBR 16537/2016 e em conformidade ao Decreto Municipal nº 17.302 de 2011, além de 
atender as especificações técnicas para peças de concreto para pavimentação.  

o Os pisos táteis são produtos que servem para sinalizar o percurso, orientando a 
caminhada das pessoas com deficiência visual, ou mobilidade reduzida conduzindo 
com segurança e praticidade. Sua função é sinalizar o percurso que deverá ser 
encontrado ao toque de uma bengala, que indicará o contraste com o piso adjacente 
pela textura e contraste de cor.  

 
 

ESTACIONAMENTOS: 

• O pavimento de blocos de concreto intertravados deverá ser implantado sobre pista 
devidamente “regularizada”, isto é, serviços de terraplenagem concluída e acabamentos e, 
quando em aterro, compactada a 95% do Proctor Normal, sendo a camada final executada 
com material com ISC ≥19, considerada reforço do sub-leito. A espessura total definida pelo 
método de dimensionamento, é de 21cm. O bloco deverá ter resistência de no mínimo 25 Mpa 
e espessura de 8 cm. Prever pintura de vagas conforme norma para assinalação das vagas 
para portadores de necessidades especiais (PNE) e a demarcação do resto das vagas com a 
mudança de cor dos blocos de concreto segundo detalhe do projeto executivo de urbanismo. 

 

ÁREAS DE PLAYGROUND: 

• Implantação de áreas playground: Escavação mínima de 0.35m. Preparo do solo com 2% de 
declividade. Extensão de manta geotêxtil. Primeira camada de brita de 0.15m e acabamento 
em areia, de 0.20m de espessura, incluídos os trabalhos de movimento de terra, e transporte 
de material. Parte proporcional de tubos drenantes com perfurações perimetrais, tubulações 
até a lagoa e caixas de conexão. 

*Ver projeto estrutural, executivo, com as características e especificações detalhadas.  

• Bancos corridos de concreto – playgrounds: Escavação do terreno e fornecimento e 
implantação de bancos em concreto estrutural armado FCK=20MPA, altura aparente de 0.45m, 
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chumbado 0.15m no terreno quando não for assentar diretamente na laje de concreto. 
Larguras diferentes conforme sua locação e uso, sendo de 0.60m nas praças concretadas e de 
0.80m nos canteiros verdes para direcionamento das águas pluviais e limitando as áreas para 
o playground. Incluído o transporte de material e execução. 

 

VEGETAÇÃO: 

• Calçada: árvores de alinhamento de espécies nativas com especial atenção à sombra. 
• Praças: árvores das mesmas espécies que as usadas nas vias e alguma incorporação mais. 
• Canteiros do parque: variedade de grama, forrações, arbustivas e árvores nativas. 
• Caminhos de orla: Arborização linear para assegurar a sombra desejada. Árvores nativas. 
• Beira da lagoa: vegetação nativa sujeita a alagamento. 

*Ver detalhes no projetos executivo de paisagismo. 
 

QUADRAS: 

• Implantação de quadra poliesportiva com piso de concreto: 

o Execução de primeira camada de brita de 0.10m para assentamento de placas de 
concreto pré-moldado com junta seca, sobre filme plástico de espessura mínima 
0.15mm, com tratamento em pintura acrílica, incluídos os trabalhos de movimento de 
terra, transporte de material e colocação das placas. 

o Execução de fechamento em gradil eletrofundido de 4,00m de altura com montante em 
perfil metálico, fixado a embasamento em concreto de formato banco, incluído 
transporte do material, colocação e fixação em obra. Execução de mureta de altura 
variável entre 0.65m e 0.25m para fixação de gradil e/ou banco. 

*Será necessária a demolição do pavimento da quadra existente. 

 
• Implantação de campo de futebol society 

o Preparo do solo com 2% de declividade e execução de primeiro lastro de brita de 
0.30m de espessura mínima, colocação de terra adubada para plantio de 0.15m de 
espessura e plantio de gramado. 

o Execução de fechamento em gradil eletrofundido de 4,00m de altura com montante em 
perfil metálico, fixado a embasamento em concreto de formato banco, incluído 
transporte do material, colocação e fixação em obra.  
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ILUMINAÇÃO: 

• Caminhos e calçadas (ruas de costura): colocação de postes de iluminação de 1 ou 2 pétalas, 
sinalizando o caminho. - Assimétrico alongado de 4m de altura, colocados a cada 12-15 m. 
(Poste 1 e 2). 

• Praças: postes com luminária cônica, iluminação difusa de 4 metros altura, dispostos em 
distancias variáveis, aproximadas a 12 metros, (Poste 9).   

• Praças (terra): simétrico difuso para terra de 4 metros altura, dispostos em distancias variáveis, 
aproximadas a 12 metros (Poste 10). 

• Playgrounds: postes 12 metros altura, dispostos em distancias variáveis, com postes de 3 
luminárias - simétricos fechados. (Poste 7) 

• Quadras: postes de 15 metros de altura, na sua versão quadruple (4 luminárias) (Poste 12). 
 

*Ver folhas de detalhes com as especificações de postes e luminárias. 
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• Premissas gerais para iluminação: 

o A Temperatura de cor igual a 4000K 
o IRC- índice de reprodução de cor igual ou superior a 75% 
o IP – Grau de estanqueidade do conjunto ótico igual ou superior a 66 
o IK – Resistência ao impacto igual ou superior a 08 
o Dissipação de calor passiva, ou seja, através do próprio corpo da luminária 
o Módulo de LED removível e substituível 
o Abertura da luminária para acesso ao módulo LED através de ferramentas comuns 
o Temperatura de operação para atender até 35ºC 
o Deve possuir antena de telegestão, para poder ser integrada a sistema de acendimento 

automatizado. 
o Possuir dispositivos de proteção de surto de 10kV para o driver 
o Deve atender às normas; NBR 15129, NBR IEC60598-1, LM90, LM79,  
o Postes devem ser cônicos e não telescópicos. 

 

MOBILIARIO URBANO: 

• Bancos padrão da prefeitura (encosto de concreto): Fornecimento e implantação de bancos 
padrão da Prefeitura de Teresina; banco de concreto com esmalte sintético e apoios em 
concreto. 

• Bancos pré-moldados de concreto: Fornecimento e colocação de bancos pré-moldados em 
concreto armado, de dimensões 1m x 2m (largura x comprimento), conforme projeto. 

• Equipamentos para jogos infantis: 
o Brinquedos para crianças em áreas fechadas com bancos de concreto e arbustos. 
o Brinquedos para mais jovens em áreas de gramado. 

• Academia ao ar livre: aparelhos de ginástica. 
• Lixeiras: 

o Simples (cimento pré-fabricado) 
o Recicláveis (polietileno de alta densidade) 

• Mesas com bancos em concreto. 
•  Bebedouros (bloco cerâmico) 
• Redários (madeira) 
• Paraciclos (aço inoxidável). 
• Balizadores fixos e móveis. 

*Ver folhas de detalhes do projeto executivo. 

 
• Painéis informativos: em concreto armado pré-moldado. 

o Painel informativo grande - Nome da lagoa (h=5,5 m). Colocação da informação com a 
técnica de estêncil (stencil): pintura em spray sobre molde perfurado (faca), cor grafite.  
Sugestão de conteúdo segundo localização do painel em urbanismo: 
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o Painel informativo medio - Informação do parque (h=1,7 m) 
o Painel informativo pequeno - Informação do parque (h=0,8 m) 
o Painel informativo medio direccional - Localização de equipamentos (h=2,7 m). 

Colocação da informação com a técnica de estêncil (stencil): pintura em spray sobre 
molde perfurado (faca), cor grafite.  
 
Sugestão de conteúdo segundo localização do painel em urbanismo: 

  45 
      



 

 
 
*Sugere-se a realização de um projeto de comunicação visual para a definição de conteúdo de 
todos os painéis e definições gráficas como tipo de fonte, tamanho, colocação e instalação do texto, 
cores, etc.  

**Os painéis informativos médios e pequenos não são locados no projeto de urbanismo mas sim 
estão sendo quantificados. A definição destes faria parte do projeto de comunicação visual do 
Parque Lagoas do Norte para a colocação de informações tipo: mapa do parque, informação da fauna 
recorrentes, informação da flora, história do parque, entre outras informações pertinentes.  

 

ARQUIBANCADAS: 

• Implantação de arquibancada: Escavação de 0.35m no terreno, e preparação da base do 
terreno para execução de embasamento com pedra argamassada de 0.10m sobre primeira 
camada de brita de 0.10m de espessura. Colocação de forma para execução de banco para 
arquibancada, colocação das armaduras e preenchimento de concreto do tipo estrutural, com 
resistência mínima de FCK=15MPA. Incluído o transporte do material e trabalhos de 
movimento de terra. 

*Ver projeto estrutural, executivo, com as características e especificações detalhadas.  
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ESCADAS: 

• Implantação de escadas: Escavação, e preparação da base do terreno para execução de 
primeira camada de brita de 0.10m de espessura. Colocação de forma para execução das 
sapatas, da laje de concreto estrutural armado de resistência mínima FCK=15MPA e dos 
degraus, de dimensões de 0.30x0.15mi (largura x altura), e 0.24m de espessura.  Incluído o 
transporte de material, e trabalhos de movimento de terra. 

*Ver projeto estrutural, executivo, com as características e especificações detalhadas.  

 

PASSARELAS: 

• Execução de dois (2) passarelas com piso de madeira: Estima-se um preço unitário para cada 
passarela, considerando os serviços preliminares, trabalhos de movimento de terra, execução 
das fundações; fornecimento, colocação, soldadura ou no caso fixação dos elementos 
estruturais da passarela, incluindo guarda corpo; fornecimento, colocação e fixação das tabuas 
de madeira do piso, incluído o tratamento final de superfícies e limpeza final da obra. 
 

*Ver detalhamento e especificações nos projetos arquitetônico e estrutural. 

 

VALAS – SISTEMA DE MICRODRENAGEM (INTERNO DO PARQUE): 

• Execução de valas ao longo do parque onde for necessário, como intercepção das águas 
pluviais em superfície, que as coletam e levam até os pontos baixos para o posterior despejo 
até a lagoa. 

• Este despejo até a lagoa é feito em dois modos: superficial ou subterraneamente, caso a caso 
segundo as possibilidades, cujos critérios têm a ver com a diferencia de cota do parque com 
respeito à lagoa nesses pontos assim como a declividade dos taludes nos locais de descida 
das águas.  É priorizada a opção subterrânea quando a cota permite. 

• Existem áreas (como a Lagoa do São Joaquim) onde se prevê que as águas pluviais 
escorreguem superficialmente nas praças e caminhos até a lagoa, cujas contribuições por 
serem pequenas, é considerado que não danificarão os taludes que por estarem vegetados e 
serem de pouca declividade; aguantaram as erosões.   

• Sob os critérios anteriores, foram projetadas 3 tipos de valas: todas com paralelepípedo 
cimentado, com profundidades e declividades diferentes. (Ver detalhes em projeto 
executivo de urbanismo). 
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o Vala coletora.  

 

 

 

Implantação em urbanismo Detalhe - Corte 

 

o Vala coletora com berma em ambos os lados, finalizando em grelha.  

 

 

 

 

Implantação em urbanismo Detalhe - Corte 
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o Vala de descidas até a lagoa. 

 

 

 

Implantação em urbanismo Detalhe - Corte 

 
• Na ausência de declividade, tem se trabalhado a topografia com pequenas movimentações de 

terra a modo duna (morrotes) conseguindo direcionar a água de chuva com ajuda de pequenas 
muretas de concreto que servem como bancos também.  
 

• Sendo que o sistema de drenagem está planejado para chegar até a lagoa, nos caminhos as 
águas tem que atravessar os passeios de solo cimento. Nesses pontos de cruzamento no 
passeio de orla, aparecem valas de paralelepípedo de pedra com junta em areia segurando a 
velocidade da água e evitando a erosão no passeio. 

 
• Com relação à implantação das valas, do ponto de vista construtivo: as mesmas serão 

implantadas respeitando as cotas de nível e inclinações especificadas nos desenhos de 
urbanismo, e conforme ao traçado em planta que aparece nestes desenhos, que foram 
baseados nos estudos e cálculos necessários para o funcionamento correto do sistema de 
microdrenagem da bacia da lagoa. Para a execução, precisa-se da escavação do terreno e 
execução de primeira camada de brita de 0.15m, colocação de fileira de argamassa nas 
laterais para assentamento dos blocos paralelepípedos, preenchimento com camada de areia 
de 0.10m e colocação da pavimentação rejuntando com areia. Todos os serviços preliminares 
para sua correta implantação serão contemplados, incluído o transporte do material até o local 
da obra. 
 

*Ver projeto estrutural, executivo, com as características e especificações detalhadas.  
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GRADIL: 

• Implantação de gradil: Execução de gradil metálico em malha retangular (65x132mm) com 
barra portante (25x2mm) e fio de ligação redondo (∅4,8mm), pintura eletrostática, cinza claro 
metalizado, montates em barra chata galvanizada (76x8mm) cada 1,65m chumbados na base, 
sobre fundação em concreto. Altura 2,20 m. 

*Ver detalhamento e projeto estrutural, executivo, com as características e especificações.  
 

GUARDACORPOS: 

• Em aço galvanizado banho de zinco a quente. Acabamento natural sem pintura. Arremate 
superior em madeira nobre, Angico Vermelho, apta para exteriores. Associadas às pontes. 

 

EQUIPAMENTOS URBANOS: 

• Pracinhas de proximidade. 
• 1 Estacionamento com 23 vagas, dentro das quais 2 são para pessoas com necessidades 

especiais (PNE). 
• 2 Passarelas. 
• 1 Quadra poliesportiva coberta (concreto) 
• 1 Quadra poliesportiva ao ar livre (gramado natural). 
• 3 Quiosques. Um com banheiro e os outros dois sem. 
• 1 Edifício Administrativo – Modelo 1. 
• 2 Mini-quadras de basket. 
• 5 áreas de brinquedos. 
• 7 áreas de academia ao ar livre. 

 
 

4.6 QUANTITATIVOS DE URBANISMO 

• Componente Tema Quantidade Unid.de 
medida 

1 Passeio concreto usinado Pisos 3.000,00 m² 

 Piso intertravado TOTAL (cor cinza claro)  Pisos 23.098,00 m² 

2 Piso intertravado (cor cinza claro/natural) e = 6 cm (70% área 
total) Pisos 16.168,60 m² 

3 Piso intertravado (cor cinza claro/natural) e = 8 cm (30% área 
total) Pisos 6.929,40 m² 

4 Piso intertravado (cor cinza escuro/grafite) e = 8 cm  Pisos 700,00 m² 

5 Piso intertravado cinza escuro/grafite para demarcação de vagas 
de estacionamento Pisos 100,00 m² 
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• Componente Tema Quantidade Unid.de 
medida 

6 Guias de concreto e = 10 cm L= 100 cm h = 15 cm Pisos 5.255,50 m 
7 Guias de concreto e = 10 cm L= 100 cm h = 30 cm Pisos 7.891,30 m 
8 Piso de concreto para acesso às casas Pisos 190,00 m² 
9 Ciclovia de concreto com pintura (ou concreto pigmentado) Pisos 823,00 m² 

10 Pavimentação em pedra paralelepípedo, cor clara (rua 
secundária) Pisos 530,00 m² 

11 Pavimentação em pedra paralelepípedo, cor preto com rejunte 
em pedrisco e emulsão asfáltica Pisos 900,00 m² 

12 
 
Implantação de caminhos (solocimento) 
 

Pisos 9.636,00 m² 

13 Implantação áreas de playground (areia) h = 15 cm Pisos 1.450,00 m² 

14 Implantação areia beira da lagoa (restituição de fauna) Pisos 380,00 m² 
15 Pedrisco h = 15 cm Pisos 995,00 m² 

16 Pintura de alto tráfego cor azul para demarcação de vagas de 
estacionamento PNE  Pisos 35,00 m² 

17 
 
Piso Podotátil Direcional (placa em concreto 25x25 cm cor 
amarelo) 

Pisos 9.980,00 m 

18 Piso Podotátil de Alerta (placa em concreto 25x25 cm cor 
amarelo) Pisos 2.528,00 m 

19 Valas de papalelepípedo com base cimentada Pisos 556,34 m² 

20 Grelhas drenagem Pisos / 
Drenagem 2 Unid. 

21 Lombadas no viário Pisos / 
Drenagem 42,00 m 

22 Dunas ou Morrotes (movimentação de terra) Movimentaç
ão de terra   m³ 

23 Iluminação-Poste 1 -  1 pétala Iluminação 168 Unid. 
24 Iluminação-Poste 2 - 2 pétalas Iluminação 29 Unid. 
25 Iluminação Poste 7 - Playgrounds - praças Iluminação 8 Unid. 
26 Iluminação Poste 9 - Praças Iluminação 152 Unid. 
27 Iluminação-Poste 10 - simétrico difuso para terra Iluminação 11 Unid. 
28 Iluminação Poste 12 - Quadra quadruplo Iluminação 6 Unid. 

29 Arquibancadas (Contenção) 
Mobiliário / 
Contenção 

de terra 
971,85 m² 

30 Bancos Padrão prefeitura (encosto de concreto) Mobiliário 202 Unid. 
31 Bancos pré-moldados de concreto Mobiliário 210 Unid. 
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• Componente Tema Quantidade Unid.de 
medida 

32 Banco duplo playground com canteiro central Mobiliário 100,00 m 
33 Bebedouros Mobiliário 2 Unid. 
34 Lixeiras simples Mobiliário 83 Unid. 
35 Lixeiras recicláveis Mobiliário 37 Unid. 
36 Paraciclos (conjunto com 6) Mobiliário 32 Unid. 
37 Mesas de concreto com bancos (4) Mobiliário 66 Unid. 

38 Rediários Mobiliário 10 Unid. 
(postes) 

39 Balizadores fixos Mobiliário 20 Unid. 
40 Balizadores móveis Mobiliário 10 Unid. 
41 Painel informativo grande - Nome da lagoa (h=5,5 m) Mobiliário 12 Unid. 
42 Painel informativo medio - Informação do parque (h=1,7 m) Mobiliário 20 Unid. 

43 Painel informativo pequeno - Informação do parque (h=0,8 m) Mobiliário 20 Unid. 

44 Painel informativo medio direccional - Locallização de 
equipamentos (h=2,7 m) Mobiliário 12 Unid. 

45 Aparelhos de ginástica  
 Hockey Mobiliário 4 Unid. 
 Equipamento de ATI multi-funções Mobiliário 1 Unid. 
 Cintura-madeira Mobiliário 7 Unid. 
 Extensão-madeira Mobiliário 5 Unid. 
 Volantes-madeira Mobiliário 3 Unid. 
 Leme-madeira Mobiliário 5 Unid. 
 Prancha abdominal Mobiliário 2 Unid. 
 Massagem-madeira Mobiliário 4 Unid. 
  Barras-madeira Mobiliário 5 Unid. 
  Paralelas-madeira Mobiliário 5 Unid. 
  Ginastica ponei Mobiliário 1 Unid. 
  Ginastica cavalo Mobiliário 1 Unid. 
  Ginastica patins Mobiliário 2 Unid. 

46 Brinquedos  
  Paraquedas Mobiliário 1 Unid. 
  Multifuncional Londrina Brasil Mobiliário 1 Unid. 
  Jungle Mobiliário 1 Unid. 
  Jangadinha Mobiliário 2 Unid. 
  Módulo pequeno A Mobiliário 2 Unid. 
  Brinquedo torre Mobiliário 1 Unid. 
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• Componente Tema Quantidade Unid.de 
medida 

  Balanço duplo fraldinha Mobiliário 1 Unid. 
  Barco ilha bela Mobiliário 2 Unid. 
  Trepa trepa DNA Mobiliário 1 Unid. 
  Gira sentado Mobiliário 1 Unid. 
  Gangorra dupla Mobiliário 1 Unid. 
  Tunel do tempo Mobiliário 3 Unid. 
  Cabana dos 7 anões Mobiliário 1 Unid. 
 Upa upa duplo Mobiliário 1 Unid. 
 Ponte desfiladero Mobiliário 1 Unid. 
 Brinquedo escorregador Mobiliário 1 Unid. 
 Minicentro de atividades Mobiliário 1 Unid. 

47 Edifício administrativo (modelo 1) Edificações 1 Unid. 
48 Quiosques de serviço - sem banheiro (modelo 1) Edificações 2 Unid. 
49 Quiosques de serviço - com banheiro (modelo 2) Edificações 1 Unid. 
50 Quadra Oleiros (futebol society) Quadras 1.125,00 m² 
51 Quadra Mazerine (demolição pavimento existente) Quadras 704,00 m² 
52 Quadra Mazerine (demolição muro existente) Quadras 132,00 m² 

53 Quadra Mazerine (novo pavimento em concreto quadra 
poliesportiva) Quadras 540,00 m² 

54 Quadra Mazerine (Cobertura) Quadras 950,00 m² 
55 Mini-Quadra de Basquete Quadras 2 Unid. 
56 Gradil de quadra fixado em banco duplo Gradil 111,35 m 
57 Gradil de quadra fixado em mureta Gradil 80,00 m 
58 Gradil - Fechamento terminal Gradil 117,00 m 
59 Passarela 1 piso madeira Passarelas 102,00 m² 
60 Passarela 2 piso madeira  Passarelas 148,00 m² 
61 Guardacorpos Passarelas 35,00 m 
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5. PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO 

5.1 APRESENTAÇÃO 

O presente documento se apresenta como o Memorial de Paisagismo do Pacote de Licitação Prioridade 9, 
composto por trechos das Lagoas dos Oleiros, Piçarreira, Mazerine e a Lagoa de São Joaquim na sua 
totalidade. Este relatório faz parte da entrega parcial do projeto executivo das Obras de Requalificação Urbana e 
Ambiental das Lagoas do Norte, no Municipio Teresina, no Estado do Piaui.  

Este relatório é composto por textos, desenhos e fotografias 

 
 
5.1.1 INTRODUÇÃO  
 

O objetivo deste volume é apresentar os critérios de implantação do projeto de paisagismo e as especificações 
necessárias para a correta execução do projeto, assim como sugestões pra sua manutenção no tempo.  

O projeto paisagístico foi elaborado pensando na integração ambientalmente e espacial adequada da área das 
lagoas com seus diferentes contextos imediatos. 

As áreas de transito; como caminhos de pedestres (permeáveis), ciclovias, as calçadas e as vias em geral, 
assim como ás áreas de permanência; playgrounds, áreas esportivas com máquinas de ginásticas, quadras, 
praças, bancos, mesas de jogos, etc, foram estudadas como áreas específicas integradas à proposta geral, e 
foram atendidas com uma proposta florestal que integre todas as peças numa paisagem só. Sempre priorizando 
a vista à lagoa e as relações de fluxo com seu contexto. 

Fez-se muito empenho na melhora do conforto térmico do lugar, incorporando corredores contínuos de sombra 
em todo o parque, assim como a colocação de arbustivas na borda imediata da lagoa e outros setores como 
elementos divisores de espaço e contendores ou condutores de fenómenos ambientais. Tudo sob um tapize 
vegetal, que seria a função das forrações, escolhidas de acordo a sua capacidade de resistência ao sol ou a 
sombra.  

No caso das janelas urbanísticas, foram colocadas espécies arbóreas de grande porte que "assomam" as suas 
copas nas vias, para que tanto pedestres como pessoas dentro dos seus veículos privados ou em transporte 
público, fossem avisados dos acessos ao parque e das novas áreas de espaço públicos, a través da sensação 
de cobertura vegetal e da visual que oferecerão estes elementos. 

 

5.2 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Os elementos centrais do projeto são os corpos e cursos de água existentes, entorno aos quais se organiza a 
intervenção, e cujas margens foram redefinidas de acordo a cota de alagamento determinada entre os 
profissionais da equipe técnica e a proposta urbana.  

Segundo os critérios gerais definidos coletivamente se propõe que o projeto terá como base a recomposição da 
vegetação nativa que existia na área interna e nas margens da lagoa. Esta diretriz aponta o estipulado pelo 
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Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC (Lei No 9.985/00), o qual define a 
restauração como a “restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada o mais próximo 
possível da sua condição original”. Esta recomposição tem base na recuperação da mata de galeria e ciliar, 
inserindo espécies arbóreas e arbustivas nativas de áreas inundáveis e não inundáveis.   

Em quanto ao paisagismo, as espécies que optámos são divididas em três categorias: espécies “estruturadoras”, 
espécies de “floração atrativa” e espécies de “diversidade”. Estas últimas se conformam em “comunidades”, de 
acordo às agrupações encontradas nos levantamentos arbóreos realizados. Ao mesmo tempo estas 
comunidades foram conformadas com espécies que se complementassem entre elas por suas características 
sucessionais (entre pioneiras e secundárias) e mantivessem uma relação harmônica em quanto à altura e forma.  

 

Critérios para a área toda P9: 

As árvores “estruturadoras”, na sua maioria de grande porte, estão sendo utilizadas nos passeios de superfície 
permeável e impermeável, ciclovias e vias de automóveis, com a ideia de gerar corredores de sombra contínuos, 
que baixem a temperatura e ofereçam conforto ambiental aos transeuntes e ciclistas, e ao mesmo tempo 
definem esses espaços lineares de circulação. 

As árvores de “floração atrativa” foram utilizadas nas praças e pontos de encontro, com a pretensão de fornecer 
um caráter especial a cada espaço público, que se abre cada tanto no percurso perimetral, como parte das 
janelas urbanísticas, privilegiando sempre a vista pra a lagoa e fortalecendo a sensação de conexão e respiro 
desde a via que este vazio urbano oferece.  

Todas as espécies escolhidas são parte do listado das espécies que se encontram no parque todo ou 
disponibilizadas nos viveiros municipais. 

É importante fazer menção que se incluiu algumas árvores frutíferas, das sugeridas pelos profissionais 
competentes da equipe técnica, com a intenção de que estas tenham também uma presença na área 
contribuindo assim à presença de avifauna. 

 

Lagoa dos Oleiros 

Especificamente no trecho da Lagoa dos Oleiros, outro critério utilizado foi o de reflorestar a maior parte da área, 
nos grandes canteiros concebidos no urbanismo como área verde com as espécies que já se encontravam no 
lugar (no caso das árvores); misturando elas segundo as velocidades de crescimento, as necessidades de luz ou 
sombra, além de valores estéticos de altura e frondosidade, assim como as temporadas de floração de todas as 
árvores. Neste último caso, se procurou que a mancha verde estivesse florescida a maior parte do ano: as 
espécies vão florescendo em época diferentes, compartilhando esta função.  
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5.3 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE PROJETO 

5.3.1 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 
 

A área de intervenção Pacote de licitação – Prioridade 9 é um percurso que começa desde o norte na Av. 
Manoel Aguiar ao nível da “Fazendinha”, que é uma edificação de reconhecimento coletivo no local e será 
mantida no projeto; incorpora parte do projeto do parque da orla da Lagoa da Piçarreira; toma também a 
renovação da rua Presidente Lincoln e toda a orla da Lagoa do São Joaquim; mais a área mais próxima aos 
equipamentos existentes – terminal de ônibus, unidade básica de saúde e quadra esportiva) na Lagoa do 
Mazerine. 

 

Figura 16. Área do Pacote de Licitação – P9. Fonte: Elaboração propria. 
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5.3.2 DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO.  

A área de intervenção Pacote de licitação – Prioridade 9 encontra-se delimitada: 

Lagoas dos Oleiros e Piçarreira: aos dois lados da Av. Manoel Aguiar desde o portão de acesso atual da 
“fazendinha” até a Rua Radialista Jim Borralho. 

Trecho leste da Lagoa de Piçarreira e Lagoa do São Joaquim: pelos fundos de lote das residências das ruas 
Nossa Senhora da Conceiçao, Rua São José, Rua Rui Barbosa e Rua Radialista Jim Borralho. 

Lagoa de Mazerine: entre as ruas Radialista Jim Borralho, Anísio Pires e Santa Inés, integrando através do 
pavimento e mobiliário a área da unidade básica de saúde e da quadra esportiva.  

 

Figura 17. Proposta geral de paisagismo. Fonte: Elaboração propria. 
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 5.4 DESCRIÇÃO DAS ESPÉCIES SELECIONADAS 

As espécies vegetais utilizadas na elaboração do projeto do tratamento paisagístico foram 
selecionadas através dos seguintes critérios básicos: 

• Espécies cujas características botânicas fossem apropriadas às situações e exigências típicas 
do projeto, onde algumas são de crescimento rápido e outras de crescimento lento. 

• Espécies nativas adequadas às condições climáticas e geológicas do local, obtidas do 
levantamento botânico feito no lugar (em todas as lagoas envolvidas no projeto do “Parque 
Lagoas do Norte”) e disponibilizadas nos viveiros municipais. 

• Outro aspecto importante diz respeito ao potencial ornamental associado à rusticidade e 
simplicidade na manutenção. 

 

5.4.1 ESPÉCIES ARBÓREAS 

Abacateiro do Mato 
Código: 01G 
Nome popular: Abacateiro do Mato 
Nome Científico: Perseapyrifolia 
Família: Lauraceae 
Origem: Brasil 
De 10 a 25 metros de altura. 
Até 7 metros de copa. 
 
Ocorrência em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. 
Tronco de 40 a 70 cm de diâmetro. 
Restinga, floresta ombrófila densa e mista. Floresta estacional 
semidecidual. Mata ciliar e paludosa. 
Folhas semidecídua. Alternas espiraladas, elípticas a 
obovadas.  
Flores amarelas. Floresce de outubro a novembro 
Frutos drupa globosa janeiro até março 
Utilidade: reflorestamento de áreas degradadas, preservação 
permanente, plantios mistos. Paisagismo ornamental. 
Secundária (NP). 
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Açaí Jussara 
Código: 03G 
Nome popular: Iaçara, Palmito-Juçara, Juçara 
Nome Científico: Euterpe edulis 
Família:Palmae 
Origem: Brasil 
De 8 até 15 metros de altura. 
Até 5 metros de copa. 
 
Ocorrência: norte/nordeste do país. Sul da Bahia ao Rio Grande 
do Sul. Palmeira de Mata Atlântica.  
Tronco de 15 cm de diâmetro,  
Folhas alternas, pinadas, com até 3 m de comprimento. 
Flores de cor branca, de abril a julho.  
Frutos de abril a agosto.  
Utilidade: Paisagismo ornamental 
Pioneira. 

 

Acerola 
Código: 04P 
Nome popular: Cerejeira das Antilhas, Cerejeira-do-Pará.  
Nome Científico:Malpighiapunifolia / glabra 
Família:Malpighiaceae 
Origem: Brasil 
Até 3 metros de altura. 
Até 2,5 metros de copa. 
 
Ocorrência na América do Sul e nas Antilhas. No Brasil, 
ocurrencia natural no Pará.  
Folhas Opostas, pecíolos curtos, elípticos, oblongas ou 
obovadas. 
Flores aromáticas coloração rósea, vermelho-pálido ou 
violácea, às vezes brancas.  Agosto a setembro. 
Frutos drupa oval ou subglobosa, vermelho. Outubro a 
dezembro. 
Utilidade: É considerada uma das piores espécies invasoras. 
Possuem grande capacidade de tolerância e absorção de 
poluentes como, por exemplo, águas contaminadas por esgoto 
e rejeitos industriais, incluindo metais pesados. 
Pioneira. 
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Amendoeira 
Código: 06G 
Nome popular: Amendoeira, Amendoeira da praia, Chapéu 
de sol, Amendoeira brava.  
Nome Científico:Terminalia Catappa L.  
Família:Combretaceae 
Origem: Asia. 
De 12 a 35 metros de altura. 
Até 8 metros de copa. 
 
Ocorrência: é muito comum por todo o Brasil, especialmente 
na Região Sudeste. 
Tronco de 50 a 150 cm de diâmetro,  
Folhas de textura de couro, envernizadas, grandes, de 15-36 
cm de comprimento, por 8-24 cm de largura, de forma ovalada 
e cores verde-claro na face inferior e verde-escuro na superior.  
Flores muito pequenas, de cor branco-esverdeada, sem 
importância ornamental. Floração durante os meses de 
setembro e outubro. 
Frutos carnosos, na forma de ovo, de aproximadamente 5-6 cm 
de comprimento, por 3-4 cm de largura, de casca verde quando 
imaturo e amarela a vermelha quando maduro. Época 
de novembro a março. 
Utilidade bastante ornamental, indicada para o paisagismo do 
litoral tropical e subtropical. 
Secundária (NP). 
 

 

Angico Branco 
Código: 08G 
Nome popular: Angico Branco 
Nome Científico:Anadenanthera colubrina 
Família:Leguminosae-Mimosoideae 
Origem: Brasil 
De 12 a 15 metros de altura. 
Até 10 metros de copa. 
 
Ocorrência em Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, 
Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, 
Pará, Paraíba, Pernanbuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Norte, Sergipe, São Paulo, Tocantins.  
Tronco de 30 a 50 cm de diâmetro,  
Folhas decíduas. Floresta ombrófila densa, mata ciliar, floresta 
estacional decidual, cerrado. 
Flores de Novembro a janeiro. Cor branca 
Frutos em julho e Agosto. 
Utilidade: reflorestamento de áreas degradadas, preservação 
permanente, plantios mistos. Arborização em praças.  
Pionera. 
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Angico Preto 
Código: 09G 
Nome popular: Angico, Angico preto, Arapiraca. 
Nome Científico:Anadenantheramacrocarpa (Benth.) 
Família:Angiospermae – Fabaceae – Mimosoideae 
(Leguminosae) 
Origem: Brasil 
De 13 a 20 metros de altura. 
Até 12 metros de copa. 
 
Ocorrência em Maranhão e Norteestedo pais até São Paulo, 
Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.  
Tronco de 40 a 60 cm de diâmetro,  
Folhas compostas bipinadas, de 10-25 jugas; pinas e 7-11 cm 
de comprimento. 
Flores amarelo-esbranquiçadas, reunidas em umbelas globosas 
e longo-pedunculadas. Setembro – novembro. 
Fruto legume deiscente, achatado, de superfície áspera 
marrom. Agosto – setembro.  
Utilidade: Floresce exuberantemente todos os anos, o que a 
torna muito ornamental e própria para a arborização de parques 
e praças. Apresenta rápido crescimento, podendo ser 
aproveitada com sucesso para reflorestamentos mistos de 
áreas degradadas de preservação.  
Pioneira. 
 

 

Angico Vermelho 
Código: 10G 
Nome popular: Angico-vermelho, Angico, Angico-da-mata. 
Nome Científico:Parapiptadenia rígida.  
Família:Angiospermae – Fabaceae – Mimosoideae. 
Origem: Brasil 
De 20 a 30 metros de altura. 
Até 13 metros de copa. 
 
Ocorrência: Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo até o 
Rio Grande do Sul, porém muito mais frequente nos três 
estados sulinos, na mata latifoliada semidecídua da bacia do 
Paraná.  
Tronco de 60 a 110 cm de diâmetro,  
Folhas alternas espiraladas, compostas bipinadas, com 3-6 
pares de pinas.  
Flores: inflorescências em espigas cilíndricas axilares: flores 
amareladas, pouco vistosas. Floresce de novembro a janeiro. 
Frutos do tipo legume (vagem) plana, deiscente, com sementes 
achatadas.   
Utilidade: A planta possui características ornamentais que a 
recomendam para o paisagismo em geral. É ótima para 
reflorestamentos mistos de áreas degradadas.  
Pioneira. 
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Ata 
Código: 12P 
Nome popular: Araticum, Ata-brava. 
Nome Científico:Annonaleptopetala.  
Família:Annonaceae. 
Origem: Brasil  
De 3 a 8 metros de altura. 
Até 4 metros de copa. 
 
Ocorrência Norte/nordeste do Brasil, principalmente no Ceará e 
Piauí, na vegetação da caatinga e na sua transição para o 
cerrado.  
Tronco de 15 a 25 cm de diâmetro,  
Folhas com pecíolo d 0,3-0,7 cm, lâmina ovalada a elíptica. 
Flores solitárias ou em grupos de 2 ou raramente 3, inseridas 
na axila foliar ou do lado oposto, de cor vermelha. Floresce de 
janeiro a março. 
Fruto apocárpico, brilhante, com polpa adocicada e semente 
negra. Os frutos amadurecem de março em diante.   
Utilidade: A árvore, de pequeno porte e produtora de abundante 
alimento para a avifauna, é recomendada para a arborização 
urbana e para reflorestamentos de áreas destinadas à 
preservação.   
Pioneira. 
 

 

Babaçu 
Código: 13G 
Nome popular: Babaçu 
Nome Científico:Orbignyaspeciosa / Attalea brasiliensis 
Família:Palmae / Arecaceae 
Origem: Brasil 
De 10 a 20 metros de altura. 
Até 4,5 metros de copa. 
 
Ocorrência em Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato 
Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins.  
Tronco de 30 a 40 cm de diâmetro,  
Folhas com até 8 m de comprimento, arqueadas.  
Flores: de cor creme-amareladas, aglomeradas em longos 
cachos. Floresce de janeiro até abril. 
Frutos desde agosto até janeiro. 
Utilidade: Paisagismo ornamental.  
Pioneira. 
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Bananeira 
Código: 15P 
Nome popular: Bananeira, Banana. 
Nome Científico: Musa sp. 
Família:Musaceae. 
Origem: Ásia. 
De 3 a 3,6 metros de altura. 
Até 3,5 metros de copa. 
 
Folhas grandes, de coloração verde-clara, brilhantes e de 
forma, em geral, oblonga ou elíptica. 
Flores: As flores dispõem-se numa espiga terminal, em torno do 
chamado "coração" ou "umbigo" da bananeira. De cor roxo, 
floresce todo o ano. 
Frutos: O "fruto", conhecido como banana, é, na verdade, 
uma pseudobaga. 
Utilidade: produção alimentícia e uso ornamental, quando se 
procura um ambiente tropical.  
A bananeira não suporta competição, então não podemos 
deixar crescer mato junto dela nem plantar outras plantas de 
raízes agressivas. 
Secundária. 
 

 

Bordão de velho 
Código: 17G 
Nome popular:Alfarobo, Abobreira, Farinha-seca, Ingá-de-
pobre,  
Bordão de Velho.  
Nome Científico:Samanea tubulosa 
Família:Fabaceae-Mimosoideae (Leguminosae-
Mimosoideae) 
Origem: Brasil 
De 4 a 18 metros de altura. 
Até 15 metros de copa. 
 
Ocorrência: Mato Grosso do Sul, e Mato Grosso no Pantanal 
Matogrossense e Chapada dos Guimarães, sul do Pará e Baixo 
Amazonas e Bahia no Vale do São Francisco. Também no 
Paraguai, Bolívia e Peru.  
Tronco de 25 a 45 cm de diâmetro,  
Folhas compostas bipinadas, com eixo comum tomentoso de 8-
28 cm.  
Flores: inflorescência em capítulos terminais, em agrupamentos 
de 6-15, cada um com 12-20 flores, sobre pedúnculos de 4-10 
cm de comprimento. Cor branca e vermelha. Floresce de 
agosto a novembro.  
Fruto legume séssil, indeiscente, 1-2 por capítulo, geralmente 
eretos. Os fritos amadurecem no final da estação chuvosa 
(maio-julho).  
Utilidade: a árvore é ornamental e muito cultivada na 
arborização rural. Pioneira. 
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Buriti 
Código: 18G 
Nome popular: Buriti, Coqueiro-buriti, Buritizeiro, Miritizeiro, 
Palmeira-buriti. 
Nome Científico:Mauritia flexuosa.  
Família:Arecaceae 
Origem: América Central, América do Norte, América do 
Sul, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador,Guiana, Guiana 
Francesa, Peru, Trindade e Tobago, Venezuela 
De 3 a 25 metros de altura. 
Até 7 metros de copa. 
 
Ocorrência:está presente da Amazônia até São Paulo, sendo 
abundante na Região Norte – Pará e Amazonas – e no 
Norteeste do Brasil – Maranhão, Piauí e Ceará 
Tronco de 30 a 50 cm de diâmetro,  
Folhas são costopalmadas, verde-escuras, brilhantes, grandes, 
sustentadas por fortes pecíolos e dão à coroa um belo formato 
arredondado. São também bastante persistentes, e mesmo 
secas, permanecem um bom tempo unidas ao caule; 
Flores: inflorescências surgem o ano todo, nos espaços 
interfoliares e são do tipo panícula, longas, cheias e pendentes, 
como cabeleiras, de cor creme amarelada.  
Frutos são drupas alongadas, elipsóides a oblongas, de cor 
castanha e recobertas por escamas brilhantes. Elas possuem 
uma polpa alaranjada e carnosa e geralmente apenas uma 
semente, muito dura.  
Utilidade: palmeira dióica, aquática, muito frutífera e 
ornamental, que apresenta uma íntima relação com a água 
durante o seu desenvolvimento. Ele possui raízes aéreas 
especiais, denominadas pneumatóforos, que são capazes de 
trazer oxigênio para áreas brejosas. Por ser capaz de agregar o 
solo e conservar a água, sua presença é importante em áreas 
de reflorestamento, principalmente na recuperação e 
manutenção de olhos-d’água, margens de rios e lagos, e áreas 
encharcadas. Além disso, fornece abrigo e alimento a uma 
grande variedade de espécies animais, como araras, morcegos, 
primatas, capivaras, cutias, etc.  
Secundária inicial (NP).  
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Cacau 
Código: 19P 
Nome popular: Cacaueiro, Cacau. 
Nome Científico:Theobromacacao L. 
Família:Angiospermae – Malvaceae. 
Origem: Amazônia Sulamericana. 
De 4 a 6 metros de altura. 
Até 3 metros de copa. 
 
Ocorrência: toda região Amazônica, na mata alta de terra firme.  
Tronco de 20 a 30 cm de diâmetro,  
Folhas alternas, simples, pendentes, elípticas a estreitamente 
obovadas, cartáceas, com nervação camptódroma.  
Flores: de cor rosa, crescem diretamento do tronco, também 
como os frutos. Floresce de dezembro a abril.  
Fruto anfissarcídio (sem lóculo individualizado e com polpa 
suculenta), elipsoide, amarelo, branco ou avermelhado, 
contendo muitas sementes envoltas por polpa branca e doce. A 
maturação dos frutos ocorre principalmente de abril a setembro.  
Utilidade: seu principal valor está nas castanhas (sementes), 
transformadas industrialmente em chocolate e consumidas em 
todo o mundo. O Brasil é o maior produtor mundial de cacau, o 
qual é exportado na forma de amêndoas secas. Ocorre 
preferencialmente em terrenos profundos, úmidos e férteis.  
Secundária tardia (NP). 
 

 

Cajá 
Código: 20G 
Nome popular: Cajá-grande, Cajazeira, Cajá. 
Nome Científico:Spondias venulosa./ Spondias mombin L. 
Família:Anacardiaceae. 
Origem: Brasil 
De 12 a 25 metros de altura. 
Até 10 metros de copa. 
 
Ocorrência: Espírito Santo, sul de Bahia, norte do Rio de 
Janeiro e Zona de Mata de Minas Gerais, na floresta pluvial 
Atlântica. 
Tronco de 40 a 60 cm de diâmetro,  
Folhas compostas pinadas de 20-50 cm de comprimento.  
Flores: inflorescências em panículas terminais de 15-40 cm de 
comprimento com flores masculinas, femininas e hermafroditas, 
de cor creme. Floresce de novembro a janeiro. 
Fruto drupa elipsoide, de superfície rugosa com polpa carnosa 
adocicada. 
Utilidade: a árvore, pela produção abundante de frutos, é muito 
recomendável para a composição de reflorestamentos 
heterogêneos visando à recuperação da vegetação de áreas 
degradadas. Planta semidecídua, heliófita ou de luz difusa.  
Secundária inicial (NP). 
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Cajueiro 
Código: 21P 
Nome popular: Cajueiro 
Nome Científico:Anacardiumoccidentale L. 
Família:Anacardiaceae 
Origem: Brasil 
De 5 a 10 metros de altura. 
Até 14 metros de copa. Piramidal. 
 
Ocorrência: Campos e dunas da costa norte do país, nos 
estados do Piauí e maranhão; cultivada em quase todos 
estados brasileiros.  
Tronco de 25 a 40 cm de diâmetro,  
Folhas caducas, ovais a obovais, coriáceas, glabras, róseas 
quando jovens, de 8-14 cm de comprimento.  
Flores de cinco pétalas livres, de cor rosa.  Floração de junho a 
novembro. 
Frutos de setembro a janeiro. O pedicelo superdesenvolvido e 
suculento é geralmente confundido com o fruto, mas na 
verdade, a castanha é o verdadeiro fruto.   
Utilidade: a árvore é muito cultivada em quase todo o país e no 
exterior para a obtenção de seu pseudofruto (caju) e de suas 
castanhas, exportadas para quase todo o mundo. O caju é 
consumido in natura, na forma de suco e doces caseiros. O 
suco de seu pseudofruto é industrializado e altamente 
apreciado em todo o país. A casca da Castanha fornece um 
óleo industrial. É planta indispensável nos pomares caseiros da 
costa litorânea. As flores são melíferas. 
Secundária tardia (NP). 
 

 

Carnaúba 
Código: 23P 
Nome popular: Carnaúba. 
Nome Científico:Copernicia prunifera 
Família:Palmae / Arecaceae 
Origem: Brasil 
De 7 a 10 metros de altura. 
Até 2 metros de copa. 
 
Ocorrência na sertaneja do Norte/nordeste. 
Tronco de 10 a 20 cm de diâmetro,  
Folhas de 1 m de comprimento, em forma de leque, com a 
superfície plissada e as pontas recortadas em longos filamentos 
rijos, sustentadas por hastes duras e espinhentas de até 2 m de 
comprimento. O conjunto de hastes parece sair de um mesmo 
ponto da coroa, justificando a copa esferoidal.  
Flores pequenas, de cor creme, dispostas em espigas ralas e 
lenhosas de 4-7 cm de comprimento, agrupadas em longos 
cachos, de até 4 m de comprimento, afixados no encontro das 
hastes com a coroa. Floração ocorre principalmente entre julho 
e outubro.  
Frutos ovalados ou esféricos, de cerca de 1,5 cm de 
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comprimento, de cor verde escura no amadurecimento. 
Frutificação de novembro a março. 
Utilidade é uma palmeira elegante e ornamental, sendo muito 
utilizada para o paisagismo em geral e a arborização urbana 
nortedestina. 
 A germinação é lenta e pouco abundante. O 
desenvolvimento da planta no campo é lento. 
Secundário (NP). 
 
Caneleiro 
Código: 24G 
Nome popular: Caneleiro, Maraximbé.  
Nome Científico:Cenostigma macrophyllum 
Família:Fabaceae-Caesalpinioideae 
Origem: Brasil 
De 6 a 16 metros de altura. 
Mais de 4 metros de copa (alongada ou piramidal).  
Até 6 metros de copa 
 
Ocorrência: Pará, Rondônia, Tocantins e Mato Grosso, na mata 
pluvial amazônica de terra firma; no Piauí, Pernambuco, Bahia, 
Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul, nos cerrados e 
cerradões.  
Tronco de 30 a 50 cm de diâmetro,  
Folhas paripinadas, com eixo comum de 5-10 cm e 
comprimento. 
Flores: inflorescência em racemos terminais simples, 
ferrugíneo-tomentoso, de 6-2 cm de comprimento. Flores bem 
visíveis e numerosas, distribuídas por toda a copa, de cor 
amarela, bem contrastante com o verde intenso da folhagem. 
Floresce de setembro a dezembro.  
Fruto legume (vagem) lenhoso, deiscente, achatado, glabro. 
Utilidade: a árvore é bastante ornamental quando em flor, 
podendo ser usada com sucesso na arborização urbana, o que 
já é feito nos estados do Norte; também é considerada a árvore 
símbolo da cidade de Teresina – PI. 
Secundária (NP).  
 

 

Carambola 
Código: 25P 
Nome popular: Carambola, Camerunga, Caramboleira. 
Nome Científico:Averrhoa carambola 
Família:Oxalidaceae 
Origem: Ásia, Índia, Indonésia, Malásia. 
De 6 a 10 metros de altura. 
Até 6 metros de copa. 
 
Ocorrência: árvore cultivada em alguns municípios do interior 
de São Paulo (como Mirandópolis, Cendral e Guaiçara) e 
estadosnorteestinos (do Vale do Rio São Francisco).  
Folhas imparipinadas, com grandes folíolos ovalados e 
acuminados, de coloração verde brilhante. 
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Flores: as inflorescências, axilares e em racemo, são muito 
decorativas e apresentam pequenas flores variegadas e róseas. 
Todo ano floresce.  
Frutos: comestíveis; são muito brilhantes e de coloração 
esverdeada, tornando-se amarelos quando maduros. Ao corte 
transversal das carambolas, pode-se observar a forma de uma 
estrela pentâmera. Primavera e verão.  
Utilidade: Sua beleza, exotismo e pequeno porte a tornam uma 
árvore excelente para pequenos jardins.  
 
Cássia 
Código: 26P 
Nome popular:São João, Cássia-do-nordeste. 
Nome Científico: Senna spectabilis / Cassia spectabilis 
Família:Angiospermae – Fabaceae - Caesalpinioideae 
Origem: Brasil 
Menos de 4 metros de altura no habitat natural. 
Até 4 metros de copa 
 
Ocorrência: Norteeste do país, na vegetação da caatinga.  
Tronco de 30 a 40 cm de diâmetro,  
Folhas alternas espiraladas, estipuladas, compostas 
paripinadas, com 10-20 pares de folíolos ovalados a oblongo-
elíptico.  
Flores amarelas, vistosas, bissexuais, diclamídeas, dispostas 
em longas panículas terminais. Floresce de dezembro a abril. 
Fruto legume alongado, cilíndrico, indeiscente, negro, com 
sementes amareladas dotadas de pleurograma. Os frutos 
amadurecem no período de agosto-setembro.  
Utilidade: a árvore é extremadamente ornamental durante o 
longo período que permanece em flor, podendo ser empregada 
com sucesso no paisagismo em geral. Pelo porte pequeno e 
beleza de sua florada, é ideal para a arborização de ruas. Pode 
também ser utilizada para plantios mistos destinados à 
recomposição da vegetação de áreas degradadas de 
preservação. Planta decídua, heliófita, seletiva xerófita, 
característica da vegetação da caatinga do norteeste semiárido.  
Pioneira. 
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Coqueiro 
Código: 28G                        
Nome popular: Coco, Coco-da-bahia, Coqueiro. 
Nome Científico: Cocos nucifera L.  
Família:Arecaceae 
Origem: Enquanto algumas autoridades reclamam o  Sudeste 
Asiático (região peninsular) como o seu local de origem, outros 
colocam a sua origem no norteeste da América do Sul. 
De 10 a 20 metros de altura (excepcionalmente até 30m). 
Até 4 metros de copa. 
 
Tronco de 20 a 30 cm de diâmetro,  
Folhas: reúnem-se no ápice do tronco em número de 20 a 25 
por coroa, e medem até 6 m de comprimento. 
Flores numerosas e pequenas, amarelo-claras, brotam em 
belos cachos pendentes de cerca de 1 metro, de cerca de 15-
30 ramos, protegidos por duas folhas especiais, uma sob os 
cachos de flor em forma de cunha, e outra, tubular, por sobre a 
inflorescência.  A floração ocorre nos meses de janeiro a abril, 
mas dura quase o ano inteiro, com 12 a 15 inflorescências por 
ano em intervalos de 24 a 30 dias. 
Fruto: seco, ligeiramente esférico e grande, formado por uma 
casca lisa e verde, por uma camada interna amarelada, 
espessa e fibrosa, que envolve outra camada, muito dura, que 
protege a semente, chamada endocarpo. 
Utilidade: adotada pelo paisagismo em todas as cidades de 
costa atlântica. 
Pioneira. 
 

 

Embaúba 
Código: 30G 
Nome popular: Embaúba 
Nome Científico: Cecropiasp / Cecropiapachystachya 
Família:Urticaceae 
Origem: Brasil 
De 4 a 12 metros de altura. 
Até 7 metros de copa. 
Nativa da Mata atlântica paulistana. 
Tronco oco de 15 a 30 cm de diâmetro. 
 
Folhas divididas em 9 a 10 lóbulos com a parte inferior branca. 
Flores solitárias, axilares, longo-pedunculadas e brancas. Em 
setembro. 
Frutos pontiagudos e atrativos a várias espécies de aves.  
Utilidade: frutos comestíveis utilizados para recomposição de 
áreas degradadas 
Pioneira. 
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Fedegoso 
Código: 34P 
Nome popular: Fedegoso e Manduirana 
Nome Científico: Senna macranthera 
Família:Leguminosae-Caesalpinoideae 
Origem: Brasil 
De 6 a 8 metros de altura. 
Até 5 metros de copa. 
 
Ocorrência em Goiánia, Minas Gerais, Mato Grosso do sul, 
Mato Grosso.  
Tronco de 20 a 30 cm de diâmetro,  
Floresta ombrófila densa e estacional semidecidual. Cerrado.  
Folhas alternas espiraladas, compostas paripinadas, com dois 
pares de folíolos opostos, lanceolados, oblongos e elípticos. 
Flores amarelas, vistosas, bissexuadas, diclamídeas, dispostas 
em grandes inflorescências paniculadas. Floresce de janeiro a 
maio. 
Frutos: são vagens cilíndricas, negras, longas e deiscentes.  
Utilidade: a árvore é extremadamente ornamental quando em 
flor, podendo ser usada com sucesso no paisagismo em geral; 
devido às características ornamentais e ao pequeno porte, é 
árvore ideal para arborização urbana, principalmente de ruas 
estreitas e sob redes elétricas. Pelas características de espécie 
pioneira e de rápido crescimento, é ideal para a composição de 
plantios mistos em áreas degradadas.  
 

 

Ficus 
Código: 35G 
Nome popular: Gameleira, Figueira. 
Nome Científico: Ficus calyptroceras, Ficus benjamina L 
Família:Moraceae 
Origem: Brasil 
Até 30 metros de altura. 
Até 25 m de copa.  
 
Ocorrência: Regiões Nortedeste e Sudeste do país. É 
particularmente frequente na caatinga arbórea do Vale do Rio 
São Francisco.  
Tronco de 80 a 120 cm de diâmetro,  
Folhas alternas, simples, inteiras, cartáceas, ásperas na face 
superior e pubescentes na inferior, de margens geralmente 
inteiras, de 8-12 cm de comprimento por 6-9 cm de largura. 
Flores: estípulas pubescentes de coloração vinácea nos 
indivíduos novos e esverdeada nos mais velhos, de 12-25 mm 
de comprimento. 
Fruto sicônio (figo) globos, de 10-15 mm de diâmetro, séssil, 
geminados nas axilas foliares, glabro ou pubescente, de cor 
verde-amarelada quando maduro.  
Utilidade: a árvore é fornecedora de ótima sombra, podendo ser 
usada na arborização rural, o que já sendo feito no Norteeste 
para sombreamento de pasto.  
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Secundária. 
 
Goiabeira 
Código: 38P 
Nome popular: Goiabeira 
Nome Científico: Psidiumguajava 
Família:Myrtaceae 
Origem: Brasil 
De 3 a 6 metros de altura. 
5 metros de copa. 
 
Rio de Janeiro a Rio Grande do Sul na floresta pluvial atlântica. 
Ocorre também de maneira espontânea em quase todo o país. 
Tronco de 20-30 cm de diâmetro, revestido por casca lisa, 
pardo-avermelhada, com ritidoma lenticelado e descamante. 
Folhas opostas, simples, obovado-elípticas e elípticas ou 
ovaladas, subcoreáceas, com nervuras proeminantes na face 
abaxial, de 8 a 12 cm de comprimento por 3 a 6 cm de largura. 
Flores brancas axilares solitárias ou em grupos de 3 ou 3. 
Floresce a partir do final de setembro junto com o aparecimento 
das novas folhas, prolongando-se atñé meados de novembro. 
Fruto baga globosa, com polpa branca, amarela ou vermelha. 
Maturação dos frutos entre dezembro e março. 
Utilidade: frutos comestíveis, cultivada em pomares domésticos, 
ótima para plantios mistos em áreas de preservação. 
Secundária, solo úmido. 
 

 

Ipê Amarelo 
Código: 42G 
Nome popular: Ipê-amarelo-do-brejo 
Nome Científico: Handroanthus / Tabebuia umbrellata / 
Tabebuia serratifolia Nichols 
Família: Bignoniaceae 
Origem: Brasil 
De 10 a 15 metros de altura. 
7 metros de copa. 
 
Encontra-se nos Estados de Minas Gerais, São Paulo, 
Mato Grosso do Sul, Goiás e Rio de Janeiro, 
principalmente na floresta pluvial. 
Decídua ;heliófita; característica da floresta pluvial da 
mata atlântica e da floresta latifoliada semidecídua; 
floresce nos meses de julho a setembro com a árvore 
totalmente caduca, sem folhas; frutos ficam maduros em 
outubro a novembro. 
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Utilidade: A árvore é extremamente ornamental devido ao 
seu belo florescimento, que ocorre no mês de julho. 
Devido a este fato, essa espécie foi escolhida como a 
“árvore símbolo do país” através de decreto federal. É 
ótima para o paisagismo em geral. Pelo seu porte um 
tanto elevado, é mais apropriada para arborização de 
parques e praças. 
Secundaria tardio (NP).  
 
Ipê Mirim 
Código: 43G 
Nome popular: Ipê-mirim, Ipê-verde, Caroba-de-flor-verde. 
Nome Científico:Cybistaxantisyphilitica 
Família:AngiospermaeBignoniaceae 
Origem: Brasil. 
De 4 a 20 metros de altura. 
Até 10 metros de copa. 
 
Ocorrência: Região Amazônica até o Rio Grande do Sul, em 
várias formações florestais. É particularmente frequente na 
floresta latifoliada semidecídua e na sua transição para o 
cerrado (cerradões).  
Tronco de 15 a 40 cm de diâmetro,  
Folhas compostas 5-7-digitadas, com pecíolo de 4-26 cm; 
folíolos elípticos, quase glabris, concoloresm de tamanhos 
variados (3-21 cm de comprimento). 
Flores: inflorescências em panículas terminais, com flores 
tubulosas de cor verde. Floresce com maior intensidade de 
dezembro a março. 
Frutos em cápsulas, contendo sementes membranáceas 
achatadas e aladas. Amadurecem de maio a outubro.  
Utilidade: a árvore, pelo porte e forma incomum da copa, é 
ótima para o paisagismo, principalmente para arborização de 
ruas estreitas. Como planta pioneira, não deve faltar no 
reflorestamento de áreas de preservação permanente.  
 

 

Ipê Rosa 
Código: 44G 
Nome popular: Ipê, Ipê-roxo, Ipê-roxo-de-sete-folhas, Ipê-
rosa. 
Nome Científico:Handroanthus heptaphyllus / Tabebuia 
heptaphylla 
Família:Angiospermae - Bignoniaceae 
Origem: Brasil  
De 10 a 20 metros de altura. 
Até 12 metros de copa. 
 
Ocorrência: Sul da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro e São Paulo, principalmente na floresta pluvial atlântica.  
Tronco de 40 a 80 cm de diâmetro,  
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Folhas compostas 5-7-folioladas; folíolos elípticos, com margem 
serreada, membranáceos, glabros, de 5-14 cm de comprimento 
por 3-6 cm de largura.  
Flores roxas em panículas terminais. Floresce de julho a 
setembro. 
Frutos cápsula septícida longa e cilíndrica, de superfície 
externa negra e glabra, com sementes membranáceas aladas. 
A frutificação verifica-se de setembro até o início de outubro.  
Utilidade: a árvore em plena floração é um espetáculo de 
grande beleza, que a faz uma das espécies mais populares em 
uso no paisagismo brasileiro em geral; é particularmente útil 
para arborização de ruas e avenidas desprovidas de fiação 
aérea. É ótima para reflorestamentos mistos destinados à 
recomposição de áreas degradadas de preservação 
permanente.  
Secundaria tardia (NP).  
 
Jambo Rosa 
Código: 46G 
Nome popular: Jambo Rosa 
Nome Científico:Syzygium jambos 
Família:Myrtaceae 
Origem: Asia 
Até 15 metros de altura. 
Até 8 metros de copa. 
 
Ocorrência: Norteeste, Sudeste 
Tronco de 60 cm de diâmetro,  
Folhas: Folhas simples, opostas, quando novas róseo-
avermelhadas depois verde-brilhantes, elíptico-lanceoladas de 
ápice agudo, coriáceas, de 12-20 cm de comprimento 
Flores: Inflorescências terminais curtas, com flores grandes 
branco-esverdeadas contendo numerosos estames longos, 
formadas em setembro-outubro. Seu florescimento ocorre de 
julho a novembro. 
Frutos Frutos globosos, do tipo drupa, com cálice persistente, 
branco-amarelados ou róseo-esbranquiçados, aromáticos, de 
polpa comestível, contendo uma única semente marrom e 
igualmente esférica. seus frutos surgem no período dezembro-
abril. 
Exótica / Pioneira. 
 

 

Jamelão 
Código: 47G 
Nome popular: Jamelão 
Nome Científico: Syzygium cumini 
Família:Myrtaceae. 
Origem: India 
15 metros de altura. 
8 metros de copa. 
 
Tronco de 60 a 90 cm de diâmetro,  
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Folhas: são coriáceas, lisas e escuras, com uma nervura 
central clara e saliente. Suas flores são hermafroditas, brancas 
ou amareladas, com longos e numerosos estames e reúnem-se 
em racemos terminais.  
Flores: brancas a rosadas, de 1,25 cm de diâmetro, de 4-5 
pétalas siamesas com a forma de funil, de numerosos estames, 
e reunidas em cachos de 2,5-10 cm de comprimento. Floração 
em primavera e inverno.  
Frutos: são do tipo baga, pequenos e ovóides como as 
azeitonas verdadeiras (Olea europea), de coloração branca que 
gradativamente torna-se vermelha e posteriormente preta, 
quando maduros. A polpa carnosa envolve uma única semente. 
Utilidade: Árvore muito procurada por pequenos pássaros em 
razão de seus frutos e de sua copa frondosa, onde podem 
passar a noite e nidificar. Pode ser plantada em margens de 
açudes e lagos, para que os peixes se alimentem de seus 
frutos. Não é muito indicada para arborização de ruas, avenidas 
e praças, reservando-se seu plantio para parques maiores e 
sítios. 
Pioneira. 
 
Jenipapo 
Código: 50G 
Nome popular: Jenipapo, Jenipapo Bravo 
Nome Científico: Genipa americana 
Família: Rubiaceae 
Origem: Brasil 
De 8 a 14 metros de altura. 
8 metros de copa. 
 
Todo o país em várias formações florestais situadas em 
várzeas úmidas ou encharcadas. 
Tronco de 40-60 cm de diâmetro, revestido por casca 
acinzentada com ritidoma leticelado. 
Folhas opostas, simples, oblongo-elípticas a obovadas, 
subcoriáceas, glabras, de 15-35 cm de comprimento.  
Flores grandes, com corola branco-amarelada. Floresce 
entre outubro e dezembro. 
Frutos baga globosa, grande, contendo polpa adocicada e 
sementes achatadas. Maturação dos frutos em novembro e 
dezembro, quase simultaneamente com a nova florada.  
Utilidade: Fruto comestível, útil para plantios mistos em áreas 
brejosas e degradadas de preservação permanente, veste 
fornecer abundante alimentação para a fauna. 
Secundárias, mata ciliar, solo brejoso. 
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Juazeiro  
Código: 51G 
Nome popular: 
Nome CientíficoZiziphusjoazeiro Mar. 
Família: Rhamnaceae 
Origem: Brasil 
12 metros de altura. 
12 metros de copa. 
 
Tronco de 30-50 cm de diâmetro, 
Folhas de até 10 cm de comprimento, simples, lisas, 
ligeiramente brilhantes, ovais de base larga e afiladas no ápice, 
com três nervuras principais, borda serrilhada, e desprovida de 
pelos, exceto pela penugem sobre as nervuras do lado inferior. 
Flores pequenas, amareladas e de pétalas recurvadas, surgem 
de curtas hastes secundárias que circundam uma haste 
principal, em cuja extremidade encontra-se a flor central, de 
menor dimensão. O conjunto composto por essas pequenas 
flores é dotado de forma esférica. Floração abundante durante 
os meses de novembro a dezembro.  
Frutos pequeno, amarelado e redondo com cerca de 3 
centímetros de diâmetro, constituído externamente por uma 
massa carnosa e adocicada, e em seu interior encontra-se uma 
única semente. Frutifica a partir de junho, podendo estender-se 
até agosto. 
Utilidades: proporciona ótima sombra, além de possuir 
qualidades ornamentais. Cultivada em pomares domésticos de 
todo o país. Proporciona ótima sombra, além de possuir 
qualidades ornamentais. Cultivada em pomares domésticos de 
todo o país. Secundaria tardia (NP). 
 

 

Laranja  
Código: 53P 
Nome popular: Laranjeira , Laranja , Laranjeira , Laranja,  
Laranja-doce, Naranjo-dulce ,Naranjo , Naranjo-dulce , 
Naranjo-de-la-china. 
Nome Científico: Citrussinensis 
Família: Rutaceae. 
Origem: China, Sudeste Asiático. 
Até 3 metros de altura. 
Até 2,5 metros de copa. 
 
Tronco fino, de casca lisa, de coloração marrom-acinzentada a 
esverdeada, e dotado de espinhos flexíveis, de 2,5-8 cm de 
comprimento. 
Folhas ovais, de 6,5-13 cm de comprimento por 3,75-10 cm de 
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largura, sustentadas por pecíolos alados, perfumadas, verde-
escuras na face superior, e verde-claras na face inferior, 
também marcada por pontos pretos, por glândulas, que liberam 
óleo quando maceradas. 
Flores brancas e perfumadas, de 2-4 cm de diâmetro, de 5 
pétalas oleosas e 20-25 estames. Floração ocorre após a 
estação fria. Em regiões tropicais vê-se mais de uma floração 
anual. 
Fruto  subgloboso, de 7-8 cm de diâmetro, de casca alaranjada, 
espessa, áspera e oleaginosa, dotado de muitas sementes e de 
uma polpa sucosa, de sabor azedo a amargo, revestida por um 
tecido branco e esponjoso, conhecido por “albedo”, e dividida 
em 10-14 segmentos, separados por uma membrana fina. 
Utilidades: própria para pomares domésticos. Pioneira. 
 
Mangueira  
Código: 59G 
Nome Popular: Pé-de-manga , Manga , Mangueira , Mango. 
Nome Científico: Mangifera indica 
Família: Anarcadiaceae 
Origem: Índia 
Até 15 metros de altura. 
10 metros de copa. 
 
Tronco entre 75 e 100 cm de diâmetro. 
Folhas: simples, ovais e pontiagudas, de 10-30 cm de 
comprimento por 2 - 10 cm de largura, de cor verde-escura 
brilhante, e rosada quando novas, sustentadas por uma haste 
de 2,5-6 cm de comprimento, aglomeradas na ponta dos 
galhos. 
Flores: pequenas, de 5-10 mm de diâmetro, amarelo-
esverdeadas e perfumadas, dotadas de 4-5 sépalas e pétalas, 
ambas ovais e cobertas de penugem, e de 4-5 estames, sendo 
1 bem maior que os demais, todas densamente reunidas em 
cachos cônicos, de até 60 cm de comprimento, que surgem na 
extremidade dos ramos. Floresce em primavera. 
Frutos: de forma variada, entre o redondo ao oval, de 5-20 cm 
de comprimento, predominantemente amarelo quando maduro 
e verde quando imaturo, de casca consistente, de polpa 
amarela, suculenta, carnuda, fibrosa, doce e saborosa, dotado 
de uma única semente. Os frutos amadurecem de abril a julho. 
Utilidades; Raízes superficiais agressivas. Utilizada como 
abrigo e sombra em vilarejos, jardins domésticos, grandes 
pomares e áreas rurais. Pioneira. 
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Mata Fome  
Código: 60G 
Nome Popular: Uva-japonesa , Uva-do-japão , Caju-japonês,  
Chico-magro , Árbol-de-las-pasas. 
Nome Científico: Hoveniadulcis 
Família: Rhamnaceae. 
Origem: China, Japão, Himalaia. 
Até 15 metros de altura. 
7 metros de copa. 
 
Folhas: As folhas são ovais, verdes, brilhantes, de disposição 
alterna e caem no outono e inverno.  
Flores: numerosas, surgem no verão. Elas são pequenas, 
hermafroditas, perfumadas, branco-esverdeadas e atraem 
muitas abelhas. 
Frutos: Os frutos são cápsulas secas, marrons, sustentadas por 
pedúnculos carnosos, doces e de cor castanha. Cada fruto 
contém de 2 a 4 sementes amarronzadas. A dispersão das 
sementes é zoocórica (por animais). 
Utilidades: Por ser uma árvore que frutifica em abundância, ela 
têm sido amplamente utilizada na recuperação de áreas 
degradadas, com o objetivo de atrair a fauna (aves e 
mamíferos). No entanto têm se revelado uma espécie 
perigosamente invasora, que reduz a diversidade das matas 
nativas e se multiplica rapidamente com a ajuda dos animais. 
Pioneira. 
 

 

Mirindiba 
Código: 61P 
Nome popular: Mirindiba Rosa 
Nome Científico:Lafoensiaglyptocarpa 
Família:Lythraceae 
Origem: Brasil  
De 10 metros de altura. 
Até 6 metros de copa, arredondada. 
 
Tronco até 60 cm de diâmetro. 
Folhas: são simples, ovaladas, glabras, brilhantes, com bordos 
ondulados e apresentam uma curiosa glândula no ápice, que 
produz uma substância adocidada, atrativa para formigas. 
Flores: branca ou rosa; floração acontece de julho a setembro. 
Frutos: Os frutos se desenvolvem na primavera e são cápsulas 
globosas, secas, sulcadas e deiscentes, contendo sementes 
aladas. Os frutos amadurecem em agosto e setembro 
Utilidade: No paisagismo pode ser utilizada na arborização de 
ruas desprovidas de fiação elétrica e em parques e praças. 
Também pode ser aproveitada em jardins residenciais de médio 
a grande porte. Seu uso na recuperação de áreas degradadas 
é bastante interessante, pois atrai e alimenta a vida silvestre, 
responsável pela polinização e dispersão de outras espécies 
vegetais importantes para o equilíbrio ecológico. 
Secundária inicial (NP). 
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Mororó 
Código: 62P 
Nome Popular: Pata-de-vaca-branca , Pata-de-vaca , Unha-
de-vaca , Pata-de-vaca , Árbol-de-las-orquídeas , Árbol-
orquídea. 
Nome Científico: Bauhinia forficata 
Família: Leguminosae. 
Origem: Brasil 
Até 9 metros de altura. 
Até 6 metros de copa. 
 
Tronco de 30-40 cm de diâmetro, 
Folhas: são redondas, coriáceas, com nervusas claras, 
bilobadas e, devido ao seu típico aspecto de pisada de casco 
bovino, são responsáveis pelo nome curioso desta árvore.  
Flores: O florescimento vistoso inicia em meados do inverno e 
permanece durante a primavera. As flores são grandes, 
pêntameras, com longos estames e de cor rosa a lilás na 
espécie típica, com uma pétala superior modificada, que 
apresenta cerca de dois tons mais intensos de rosa, o que dá a 
flor o aspecto de orquídea. As flores são ainda muito atrativas 
para insetos polinizadores e aves silvestres 
Frutos: os frutos que se seguem são do tipo legume, 
deiscentes, achatados, pardos, longos e secos, com sementes 
lenticulares. Eles permanecem por meses na árvore, mesmo 
após a maturação.  
Utilidades: Por seu porte pequeno, rápido crescimento e beleza, 
a pata-de-vaca é uma espécie de eleição para o paisagismo 
urbano. Por não apresentar raízes agressivas, ela é ideal para 
calçadas, canteiros centrais e quintais pequenos, comuns às 
grandes cidades. Também é extensamente utilizada em 
parques e praças, além de áreas condominiais. Pioneira. 
 

 

Neem 
Código: 64G 
Nome Popular: Nim ,Neem , Amargosa , Árbol-del-neem , 
Margosa. 
Nome Científico: Azadirachta indica 
Família: Meliaceae. 
Origem: Malásia, Índia, Filipinas, Indonésia, Sudeste 
Asiático. 
Até 20 metros de altura. 
Até 7 metros de copa. 
 
Tronco entre 30 e 80 cm de diâmetro. 
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Folhas: grande quantidade de folhas sempre verdes, do tipo 
imparipenadas, alternadas, com folíolos de coloração verde-
claro intenso, que caem somente em casos de seca extrema. 
Flores: As flores são pequenas, brancas, bissexuadas, brotam 
em feixes axiais, arranjando-se em inflorescências de cerca de 
25 cm de comprimento; possuem um perfume semelhante ao 
mel e atraem muitas abelhas. Floresce de fevereiro a maio. 
Frutos: Os frutos são lisos, glabros, elipsóides, com 1,5 cm x 2 
cm de comprimento, de cor amarelada quando maduros, 
com uma polpa doce envolvendo as sementes, que são 
compostas por uma casca e um ou mais caroços.  
Utilidades: O neem tem capacidade para suportar condições 
extremas de calor e poluição da água, melhora a fertilidade do 
solo e reabilita terras degradadas. Além disso, essa árvore 
desempenha um papel importante no controle da erosão do 
solo, na salinização e prevenção contra os efeitos de 
inundações. 
Secundaria 
 
Noni 
Código: 65P 
Nome Popular: Noni, Nono, Aal. 
Nome Científico: Morindacitrifolia 
Família:  Rubiaceae 
Origem: Sudeste asiático.  
Até 9 metros de altura. 
Até 5 metros de copa. 
 
Tronco entre 15 e 25 cm de diâmetro 
Folhas: finas simples, de coloração verde clara, com veias 
vincadas. 
Flores: pequenas e brancas. Floresce e frutifica todo o ano.  
Frutos: O fruto é oval e atinge de 4 a 7 cm de tamanho. Quando 
surge, apresenta cor verde, mudando para amarela e por fim, 
quase branca, altura em que o fruto é colhido. Apesar do seu 
cheiro classificado como desagradável, as pessoas alimentam-
se deste fruto, quer cru, quer cozido.  
Pioneira 
 

 

Oitizeiro  
Código: 66G 
Nome Popular: Oiti-da-Praia, Guaili, Oiti-cagão, Oiti-mirim, 
Oitizeiro. 
Nome Científico: Licania Tomentosa 
Família: Chrysobalanaceae 
Origem: Brasil 
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De 8 a 15 metros de altura. 
8 metros de copa. 
 
Ocorrência: Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, 
Alagoas, Pernambuco. 
Tronco de 30-50 cm de diâmetro, 
Folhas; simples, ovais, alongadas, bordas lisas, superfície lisa e 
brilhante, coberta por penugem em ambas as faces, mais 
evidentes quando jovens, de 7-14 cm de comprimento por 3-5 
de largura. 
Flores: pequenas e brancas, de pétalas curvas, agrupadas em 
cachos. Floração de junho a agosto. 
Frutos: aromático e saboroso, oval, de aproximadamente 5 cm 
de comprimento, de casca carnosa e amarela quando maduro, 
de polpa fina, amarela, fibrosa e pegajosa, e dotado de um 
grande caroço, onde se encontra a semente. Os frutos 
amadurecem de janeiro a março.  
Utilidades: fornece ótima sombra, sendo por isso preferida para 
plantios em praças, jardins, ruas e avenidas de cidades do 
norte do país e de regiões litorâneas. 
Secundária inicial (NP) 
 
Palmeira Imperial  
Código: 68G 
Nome Popular: Palmeira-Imperial, Palmeira-Real. 
Nome Científico: Roystonea oleracea 
(Palmae) ou Oreodoxaolerace.  
Família: Arecaceae. 
Origem: Antilhas, Colômbia, Venezuela. 
Até 40 metros de altura. 
5 metros de copa. 
 
Tronco de 46-66 cm de diâmetro, 
Folhas: de 4,6-5,6 m de comprimento, distribuem-se acima do 
palmito em número de 16 a 22 por coroa, e voltam-se para o 
ápice da palmeira, ou pendem horizontalmente. Cada folha é 
composta por numerosos e estreitos folíolos, que chegam a 
medir 65-94 cm de comprimento por 3-5 cm de largura cada. 
Flores: brancas e pequenas, reunidas em cachos distribuídos 
abaixo do palmito, e cuja haste central mede cerca de 1,5m de 
comprimento e a haste de sustentação 46-53 cm de 
comprimento. Floresce em primavera.  
Frutos: elíptico, de 1-2 cm de comprimento, arroxeado, dotado 
de fina casca, polpa carnuda e uma única semente. Frutifica em 
verão.  
Utilidades: de grande efeito paisagístico, é símbolo aristocrático 
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na literatura nacional. 
Secundaria (NP) 
 
Pau Ferro 
Código: 72G 
Nome popular: Pau-Ferro 
Nome Científico: Caesalpiniaferrealeiostachya 
Família: Fabaceae 
Origem: Brasil 
De 20 a 30 metros de altura. 
6 a 12 metros de copa. 
 
Piauí e Ceará até São Paulo, na floresta pluvial de 
encosta atlântica. 
Tronco pouco fenestrado, liso e marmorizado, de 50-80 
cm de diâmetro, revestido por casca com retidoma 
laminado; ramos novos lenticelados. 
Folhas compostas bipinadas, paripinadas, com 4-6 pares 
de pinas, cada pina com 6-12 pares de foliólulos elípticos 
a oblongo-elípticos até oblongos, de base arredondada e 
ápice retuso a subemarginado. 
Flores em panículas terminais, amarelas, diclamídeas, 
zigomorfas, com ovário súpero. Floresce a partir de 
meados de novembro até fevereiro. 
Frutos vagem lustrosa e indeiscente. Maturação dos frutos 
durante o mês de julho até o final de setembro. 
Utilidade: ornamental, boa sombra, ramos quebram facilmente 
portanto deve ser evitada em áreas de grande circulação, 
tolerante ao plantio em áreas abertas, rápido crescimento, boa 
para plantio misto destinado a recomposição de áreas 
degradadas. 
Secundária, solo úmido, passeio. 
 

 

Pitomba  
Código: 76G 
Nome Popular: Pitombeira, Cabreuva-Parda, Óleo-Pardo, 
Cabriúna, Cabreúva-Amarela, Bálsamo, Caburé, Pau-
Bálsamo, Cabrué, Quina-Morada, Caboriba, Cabureíba, 
Jataúba, Pau-De-Óleo-Verdadeiro, Caboreíba. 
Nome Científico: Talisiaesculenta 
Família: Sapindaceae 
Origem: Brasil. 
De 5 a 15 metros de altura. 
8 metros de copa. 
 
Ocorrência: Região Amazônica até a Mata Atlântica, 
do Norteeste do Brasil ao Rio de Janeiro 
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Tronco de 30 a 40 cm de diâmetro, 
Folhas: compostas por 2-4 pares de folíolos finos, ovais, 
brilhantes na face superior, e com alguns poucos pelos na face 
inferior. Cada folíolo mede 7-13 cm de comprimento por 3-6 cm 
de largura. 
Flores: pequenas, brancas ou rosadas, de 5 pétalas e 8 
estames, reunidas em cachos de 20-35 cm de comprimento. 
Floração ocorre entre agosto e outubro.  
Frutos: redondo a oval, de 2,5-5 cm de diâmetro, e de 3-5 cm 
de comprimento, de casca acinzentada a ferruginosa, malhada, 
dura, áspera e de 1 mm de espessura, dotado de 1-2 
sementes. Amadurecem entre janeiro e março.  
Utilidades: amplamente cultivada em pomares domésticos. 
Secundária (NP) 
 
Seriguela  
Código: 80P 
Nome Popular: Ciruelo-calentano ,Ciruela , Ceriguela , 
Ciriguela , Jocote. 
Nome Científico: Spondias purpúrea 
Família: Anacardiaceae. 
Origem: América Central e América do Sul.  
Até 6 metros de altura. 
9 metros de copa. 
Folhas: caem durante o período seco, mas a árvore permanece 
desnuda por pouco tempo, pois em seguida surge o novo 
enfolhamento.  
Flores: A floração ocorre na primavera e as flores são 
pequenas, hermafroditas, de cor rosa, vermelha ou roxa, e 
reunidas em panículas 
Frutos: A frutificação inicia no final da primavera e a colheita se 
estende por todo o verão. O fruto é uma drupa de casca fina, 
brilhante e cor alaranjada a vermelha. Sua polpa é amarela, 
aromática, ácida, doce e suculenta, com uma semente grande, 
do tamanho de uma azeitona. Os frutos são também atrativos 
para a fauna silvestre. 
Utilidades: Devido ao seu diferencial, sua utilização no 
paisagismo é muito interessante. Além de sua beleza singular, 
serve de suporte e substrato para as mais diversas plantas 
epífitas, como orquídeas, bromélias e outras samambaias. 
Exótica 
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Sombreiro  
Código: 81G 
Nome Popular: Acácia-azul, Palheteira , Sombra-de-vaca ,  
Sombrero ,Carauta. 
Nome Científico: Clitoriafairchildiana  
Família: Fabaceae 
Origem: Brasil 
Até 12 metros de altura. 
10 metros de copa. 
 
Ocorrência: Maranhão, Região Norte. 
Tronco de 30-40 cm de diâmetro, 
Folhas: Possui folhas brilhantes e é uma árvore frondosa 
Flores:  Floresce durante o verão, podendo prologar sua 
floração até os meses de abril e maio em algumas 
regiões. Inflorescências em racemos axilares com flores 
arroxeadas, zigomorfas, diclamídeas, com prefloração 
imbricada, de cor roxa embranquecida.  
Frutos: Seus frutos amadurecem no período entre os meses de 
maio e julho, quando se inicia a queda das folhas. 
Utilidades: O sombreiro é muito utilizado na arborização de 
estradas, praças, jardins e parques de estacionamento.  
Secundaria inicial (NP) 
 

 

Tamarindo  
Código: 82G 
Nome Popular: Tamarindeiro 
Nome Científico: Tamarindus Indica 
Família: Fabaceae 
Origem: África, Índia. 
Até 25 metros de altura. 
20 metros de copa. 
 
Tronco de até 1,50 m de diâmetro, 
Folhas: de coloração verde-clara, sem pelos, compostas por 
10-18 pares de folíolos elípticos de 12-25 mm por 5-6 mm de 
largura, que se dobram à noite. 
Flores: alvas ou rosadas, agrupadas em cachos irregulares 
dispostos na ponta dos ramos, dotadas de 5 pétalas, dentre as 
quais 2 são menores e de diferente coloração, sendo amarelas 
com listras alaranjadas ou vermelhas. Floração ocorre entre os 
meses do verão, de dezembro a março.  
Frutos: vagem alongada, achatada e com reentrâncias, reta ou 
curva, de 2,5-7 de comprimento por 2-3,2 cm de diâmetro, de 
cor castanho-escura, de casca rígida e espessa, de polpa 
suculenta, amarelo-escura e de sabor ácido-adocicada, dotado 
de 1-10 sementes.  Os frutos amadurecem na primavera, no 
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período setembro-dezembro. 
Utilidades: ornamental, de grande beleza e de boa sombra, 
recomendada para arborização urbana e de estradas, apesar 
de apresentar um crescimento lento. 
Secundaria inicial (NP) 
 
Tarumã  
Código: 83G 
Nome popular: Tarumã 
Nome Científico:Vitex megapotamica 
Família:Verbenaceae 
Origem: Brasil 
De 5 a 20 metros de altura. 
Até 8 metros de copa. 
 
Ocorrência em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.  
Tronco de 40 a 60 cm de diâmetro,  
Folhas decíduas. Floresta ombrófila densa e estacional 
semidecidual. Mata ciliar e paludosa. Floresta estacional 
decidual. Cerrado.  
Flores: pequenas, branco-arroxeadas, diclamídeas e hipóginas, 
são dispostas em cimas terminais ou axilares de até 10 cm de 
comprimento. Floresce entre outubro e dezembro 
Frutos entre janeiro e março. 
Utilidade: reflorestamento de áreas degradadas, preservação 
permanente, plantios mistos. Paisagismo ornamental. 
Arborização sob rede electrica e praças.  
Pioneira 
 

 

Angelim-amargoso 
Código: 88G 
Nome popular: Angelim-amargoso, Angelim-do-campo. 
Nome Científico: Andira anthelmia / Andira fraxinifolia Benth 
Família: Angiospermae - Fabaceae 
Origem: Brasil 
Até 18 metros de altura. 
Até 15 metros de copa. 
 
 
Ocorrência: Bahia e Minas Gerais até o Paraná. 
Tronco de 50 cm de diâmetro,  
Folhas: opostas a subopostas, por vezes alternas próximas ao 
ápice, compostas imparipinadas. 
Flores: de cor roxo, zigomorfas, dispostas em panículas 
terminais. Floresce de outubro a novembro. 
Frutos:dupraverde-amarelada, ovalada de superfície lisa.  
Utilidade: a árvore possui copa frondosa e baixa que 
proporciona sombra, podendo ser empregada para arborização 
urbana. Planta rústica, é ótima para inclusão em plantios mistos 
destinados à recomposição de áreas degradadas de 
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preservação.  
Pioneira. 
 
Flamboyant  
Código: 93G 
Nome popular: Flamboyant, Acácia-rubra 
Nome Científico: Delonix regia (Bojer ex Hook) Raf 
Família:Fabaceae 
Origem: Exótica 
Até 12metros de altura. 
Até 15 metros de copa. 
 
Tronco de até 60 cm de diâmetro,  
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. 
Flores: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. A floração 
ocorre na primavera e verão.  
Frutos:são do tipo vagem, planos, lenhosos e grandes, com 
cerca de 45 cm de comprimento, e ficam marrons quando 
maduros. 
Utilidade: As raízes do flamboyant são bastante agressivas, 
com parte delas acima da superfície, tornando-a imprópria para 
a ornamentação de calçadas, ruas ou próximo à tubulações de 
água, esgoto, paredes e até mesmo fiação elétrica.  Como é 
tolerante a salinidade do solo pode ser utilizada no litoral 
também. Pleno Sol.  
Pioneira. 
 

 

Ipê-branco  
Código: 95G 
Nome popular: Pau-d'arco, Pau-d'branco, Ipê-branco 
Nome Científico: Tabebuia roseoalba  
Família: Bignoniaceae   
Origem: Brasil. 
Até 16 metros de altura. 
Até 6 metros de copa. 
 
Ocorrência: Norte do estado de São Paulo, Minas Gerais. Mato 
Grosso do Sul e Goiás, na floresta latifoliada semidecídua. 
Tronco de 40-50 cm de diâmetro,  
Folhas: folhas compostas, trifoliadas e de cor verde-azulada. 
Flores: 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 
Frutos: são cápsulas bivalvas deiscentes, semelhantes a 
vagens e contêm numerosas sementes membranáceas, 
pequenas, esbranquiçadas e aladas. 
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Utilidade: O ipê-branco é uma árvore de grande valor 
ornamental, que valoriza projetos paisagísticos tanto pelo seu 
florescimento vistoso, quanto pela sua forma elegante e copa 
azulada. Por seu caduca durante o inverno, é boa para produzir 
sombra no verão e permitir maior passagem da luz e calor do 
sol no inverno. 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. Útil para arborização de ruas e avenidas 
dado seu porte não muito grande. 
Pleno Sol. Pioneira. 
 
Oliveira 
Código: 96G 
Nome popular: Oliveira 
Nome Científico: Olea europaea L var. europaea 
Família: Oleaceae 
Origem: Oeste da Ásia e do norte de África. 
Até 11 metros de altura. 
Até 12 metros de copa. 
 
Tronco de até 90  cm de diâmetro,  
Folhas: Perene. s folhas pequenas, simples e luzidias são 
verde acinzentadas na frente e de um cinzento prateado e 
brilhante por trás. Estas são estreitas, pontiagudas e simples. 
Na parte de trás têm pequenos pelos, que protegem a árvore 
da desidratação recapturando a água e conduzindo-a de novo 
para a folha. 
Flores: Dependendo da área em que se encontram, as oliveiras 
florescem entre o fim de Abril e o princípio de Junho em cada 
inflorescência encontram-se entre 10 e 40 flores. 
As flores brancas ou amarelas são hermafroditas, mas podem 
no entanto ser funcionalmente monossexuadas. A flor compõe-
se de 4 sépalas e 3 pétalas crescidas. 
Frutos: A partir da flor forma-se depois da polinização o fruto: 
a azeitona. É um fruto com caroço revestido de polpa mole. A 
cor da azeitona antes de estar madura é o verde e depois de 
estar madura torna-se preta ou violeta-acastanhada. 
 

 

Sapoti 
Código: 97G 
Nome popular: Sapoti, Sapotizeiro, Níspero 
Nome Científico: Manilkara zapota 
Família: Sapotaceae - Zapotaceae 
Origem: América Central. 
Até 20 metros de altura. 
Até 10 metros de copa. 
 
Ocorrência: Região Norte e Nordeste. 
Tronco de 125 a 350 cm de diâmetro,  
Folhas: chegam a 15 centímetros de comprimento e 7 de 
largura. 
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Flores:  são produzidas na axila das folhas com os ramos finos 
e novos. Elas são hermafroditas, pois têm os dois sexos na 
mesma flor e são autoférteis. Flores pequenas brancas ou rosa. 
Frutos:  podem ter diferentes formas, como: esférica, ovóide e 
achatada e a cor da sua casca é castanho-escura. O seu 
tamanho varia de 6 a 10 centímetros de comprimento, 3 a 6 
centímetros de diâmetro e com peso médio de 70 a 190 
gramas. Os frutos maduros são sucosos, adocicados e de 
coloração creme-amarelada a ligeiramente avermelhada. 
Utilidade: A planta se desenvolve e produz bem em locais de 
clima quente, solos profundos, bem drenados e ricos em 
matéria orgânica 
Clímax. 
 
Mamoeiro 
Código: 98P 
Nome popular: Mamoeiro, Mamão 
Nome Científico: Carica papaya L. 
Família: Caricaceae 
Origem: América Central. 
Entre 8 e 10 metros de altura. 
Até 4 metros de copa. 
 
Tronco de até 30 cm de diâmetro,  
Folhas: As folhas são grandes, verdes e recortadas, com 
pecíolo de quase um metro de comprimento, oco e frágil. 
Flores: Plantas masculinas tem inflorescências de longo 
pecíolo, com estames e anteras bem desenvolvidas mas partes 
femininas rudimentares. 
Frutos: é do tipo baga, de casca fina amarelada quando 
maduro, polpa sumarenta, doce e perfumada de cor laranja ou 
amarela com muitas sementes pretas dentro da cavidade do 
fruto. 
Secundária. 
 

 

Caroba 
Código: 100G 
Nome popular: Caroba, Jacaranda.   
Nome Científico: Jacaranda cuspidifolia 
Família: Bignoniaceae 
Origem: Brasil 
Até 10 metros de altura. 
Até 8 metros de copa. 
 
Tronco de até 40 cm de diâmetro,  
Folhas: Folhas compostas bipinadas, de 20-50 cm de 
comprimento, com 8-10 jugas (pares de pinas); folíolos 
apresentando raque alada, com 10-15 pares de foliólulos 
glabros, assimétricos e com ápice apiculado. 
Flores: Flores tubulosas, roxas, dispostas em panículas 
terminais. Floresce em setembro e outubro. 
Frutos: Frutos do tipo cápsula septicida, arredondado-
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achatados, de cor paleácea. 
Utilidade: A árvore é extremamente ornamental, principalmente 
quando em flor; podendo ser empregada com sucesso no 
paisagismo em geral e utilizada na arborização e ornamentação 
de ruas, principalmente devido à beleza de suas flores 
arroxeadas. Utilizada em praças, parque, jardins, ruas e 
avenidas. A sol pleno sol e em terrenos úmidos. Secundária. 
 
Ipê-roxo-de-bola 
Código: 105G 
Nome popular: Ipê-roxo-de-bola 
Nome Científico: Tabebuia impetiginosa 
Família: Bignoniaceae 
Origem: Brasil 
De 8 a 12 metros de altura. 
8 metros de copa. 
Secundárias, mata ciliar, passeio. 
Piauí e Ceará até Minas Gerais, Goiás e São Paulo, na mata 
pluvial atlântica e na floresta semidecídua. Ocasional no 
cerrado. 
Tronco de 60-90 cm de diâmetro. 
Folhas compostas 5-folioladas; folíolos coriáceos, pubescentes 
em ambas as faces, com margens inteiras, de 9-18 cm de 
comprimento por 4-10 cm de largura. 
Inflorescência em panículas roxas. Floresce entre os meses de 
maio e agosto, com a árvore totalmente despida de folhagem. 
Frutos cápsulas septicidas grossas. Maturação dos frutos em 
setembro e outubro. 
Utilidade: extremamente ornamental quando em floração, ótima 
para compor reflorestamentos com fins ecológicos.  
 

 

 

5.4.2 ESPÉCIES ARBUSTIVAS 

Bambu 
Código: 04A 
Nome popular: Bambu-de-jardim, bambuzinho-amarelo. 
Nome Científico: Bambusa gracilis 
Família:Angiospermae – Gramineae (Poaceae) 
Origem: China e Japão. 
De 3 a 4 metros de altura. 
 
Folhas lineares, dispostas em raminhos laterais sobre os colmos. 
Flores: não floresce nas condições do Brasil. A insolação 
enaltece o tom amarelado da folhagem.  
Utilidade: é cultivado a pleno sol ou a luz difusa como planta 
isolada, em renques acompanhando cercas, paredes, muros e 
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em conjuntos ou maciços, como solo fértil, rico em húmus e 
irrigado periodicamente.  
 
Croton Branco 
Código: 06A 
Nome popular: Crotón, Louro-variegado, Folha-imperial. 
Nome Científico: Codiaeum variegatum 
Família:Angiospermae – Euphorbiaceae. 
Origem: Índia, Malásia e Ilhas do Pacífico.  
De 2 a 3 metros de altura. 
 
Folhas lactescentes, pequenas ou grandes, espessas, coriáceas, 
inteiras, com recortes ou torcidas, muito vistosas pelo variado 
colorido e formatos.  
Flores: têm pouca importância ornamental.  
Utilidade: Os crótons se prestam para utilização como planta 
isolada, ganhando grande destaque, ou na forma de cercas-
vivas, que devem ter um aspecto natural, sem podas 
geométricas. Em composições com outras plantas também é 
excelente devido ao belo contraste que sua folhagem 
proporciona. 
 

 

Helicônia 
Código: 07A 
Nome popular: Tracoá, Caetê, Helicônia 
Nome Científico: Heliconiaacuminata.  
Família:Angiospermae – Musaceae. 
Origem: Brasil 
De 0,80 a 1,5 metros de altura. 
 
Folhas com pecíolo longo e fino, ovalado-alongadas, de ápice 
agudo, com a nervura principal clara e a superfície marcada pelas 
nervuras.  
Flores: inflorescência disposta acima das folhas, de brácteas 
finas e longas, em forma de barco, de cor vermelha, alaranjada 
ou amarela dependendo da cultivar, inseridas em raque da 
mesma cor, protegendo flores de cor idêntica ou brancas, 
formadas no período que abrange o verão o verão-outono. 
 Produz flores durante o ano todo, mas principalmente nos meses 
mais quentes. 

Utilidade: Presta-se para formação de renques junto a muros, 
maciços ou como planta isolada. Também é muito utilizada como 
flor-de-corte. São excelentes para jardins decorativos externos, 
pois formam touceiras de bela aparência com folhas grandes e 
verdes lembrando pequenas bananeiras. Não necessita replantio. 
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Taboa 
Código: 08A 
Nome popular: Taboa 
Nome Científico:Typha dominguensis Pers. 
Família:Typhaceae 
Origem: América do Sul 
Até 3 metros de altura. 
 
Folhas: Herbácea perene e rizomatosa, caule cilíndrico, folhas 
laminares e eretas. 
Flores: Floresce de Maio a Agosto. A inflorescência é em forma 
cilíndrica compacta de pequenas flores. 
Utilidade: planta hidrófita (aquática). 
 

 

Mamona  
Código: 09A 
Nome Popular: Mamona, Carrapateiro, Carrapato, Castor,  
Palma-de-cristo, Rícino, Mamoneira, Tortago 
Nome Científico: Ricinus communis L.  
Família: Euphorbiaceae 
Origem: África, Ásia, Europa, Índia 
De 1 a 4 metros de altura. 
 
Folhas: são brilhantes, alternas, palmadas, profundamente 
lobadas, com margens dentadas e sustentadas por longos e 
fortes pecíolos. Na forma típica da espécie, elas surgem com 
tonalidades avermelhadas que gradualmente vão atingido a cor 
verde clara ou verde-escura.  
Flores: surgem em inflorescências terminais do tipo panícula. As 
flores femininas são geralmente na cor verde, ou de tonalidades 
avermelhadas, sem pétalas. As flores masculinas são amarelas 
esverdeadas, com estames na cor creme. 
Frutos: Os frutos que se formam são cápsulas globosas, com três 
sementes cada, recobertas de espinhos e podem ser verdes ou 
avermelhadas, de acordo com a cultivar. 
Utilidades: Ela é uma planta interessante também para projetos 
que exigem um paisagismo rápido, temporário e de efeito 
contundente. Ideal para feiras e áreas de exposição. Em climas 
quentes e úmidos pode ser utilizada em longas bordaduras e 
como pano de fundo para o paisagismo 
 

 

Alamanda-do-sertão 
Código: 10A 
Nome Popular: Alamanda-do-sertão 
Nome Científico: Allamandapuberula A. DC.  
Família: Apocynaceae 
Origem: Brasil. 
Até 1,7 metros de altura. 
 
Folhas: elíptico-alongadas ou lanceoladas.  
Flores terminais, dispostas um pouco acima das folhas, 
geralmente em grupo de duas, muito vistosas, de cor amarelas e 
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formadas durante o verão.  
Utilidades: Muito resistente a falta d’ agua e sensível a geadas. 
Recomendada para as regiões tropicais.  
 
Alamanda-roxa 
Código: 11A 
Nome Popular: Alamanda-roxa 
Nome Científico: Cryptostegia grandiflora R. Br. 
Família: Asclepiadaceae 
Origem: Exótica 
Até 2 metros de altura. 
 
Folhas: elíptico-ovaladas, cerosas e de cor verde-brilhante.  
Flores: inflorescências com flores grandes e roxas na espécie 
típica. 
Utilidades: adequado como planta isolada, bem como em grupos 
visando formar maciços ou renques. Plantas de pleno sol, 
conduzidas como trepadeira.  
 

 

Buquê-de-noiva 
Código: 12A 
Nome Popular: Buquê-de-noiva 
Nome Científico: Spiraeavanhouttei (Briot) Zabel. 
Família: Rosaceae 
Origem: Exótica 
Até 1,5 metros de altura. 
 
Folhas: lanceoladas, duplamente serrilhadas, membranáceas, 
verde escuras na face de cima e azuladas na de baixo.  
Flores: Inflorescências terminais, densas, com flores pequenas, 
brancas, formadas no inverno-primavera.  
Utilidades: é cultivado como planta isolada, em grupos ou 
renques (cercas vivas), em terra fértil, permeável, a pleno sol.  
 

 

Dracena  
Código: 13A 
Nome Popular: Dracena, Coqueiro de Vênus. 
Nome Científico: Dracaena fragana Massangeana Engl. 
Família: Liliaceae 
Origem: Exótica 
Até 6 metros de altura. 
 
Folhas: roseta de folhas ornamentais coriáceas.  
Flores: terminais, dotada de inúmeras flores pequenas e 
perfumada.  
Utilidades: Planta muito rústica, cultivada a pleno sol ou meia 
sombra.  
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Quaresmeirinha 
Código: 16A 
Nome Popular: Quaresmeirinha 
Nome Científico: Tibouchina stenocarpa (DC.) Cogn. 
Família: Melastomataceae 
Origem: Nativa 
Até 2 metros de altura. 
 
Folhas: elípticas, tomentosas, com três nervuras destacadas, 
ásperas, de 8-17 cm de comprimento.  
Flores: inflorescências eretas, curtas, com flores arroxeadas, 
formadas no verão e outono.  
Utilidades: Tolerante a geadas, pode ser cultivada virtualmente 
em todas as regiões do país. É apropriado isolado e para 
formação de renques ou maciços, em canteiros a pleno sol.    
 

 

Ipê-mirim  
Código: 19A 
Nome popular: Ipê-mirim, Ipê-de-jardim, guarã-guarã. 
Nome Científico: Tecoma stans 
Família: Bignoniaceae 
Origem: México, Guatemala e América do Sul (exceto o 
Brasil). 
Até 6 metros de altura. 
 
É um arbusto ou pequena árvore muito ramificada. Produz por 
longos períodos muitas sementes que germinam facilmente 
Folhas: folhas opostas, pinadas, com folíolos quase sésseis.  
Flores: amarelas em forma de campânula formam inflorescências 
vistosas 
Utilidade:Usada em arborização urbana. 
Pleno sol. 
 

 

Jasmim-laranja 
Código: 20A 
Nome popular: Jasmim-laranja, Murta-de-cheiro, Dama-da-
noite. 
Nome Científico: Murraya paniculata 
Família: Rutaceae 
Origem: Ásia, Índia, Malásia 
Até 7 metros de altura. 
 
Folhas: folhas são pinadas, com 3 a 7 folíolos pequenos, 
elípticos, glabros, perenes, brilhantes e de coloração verde-
escura. 
Flores: Durante todo o ano produz inflorescências terminais, com 
flores de coloração branca ou branca-creme, com perfume que 
lembra jasmim e flor-de-laranjeira. 
Utilidade:Muito utilizada para a formação de cercas-vivas, a 
murta-de-cheiro apresenta ramagem lenhosa e bastante 
ramificada. 
Deve ser cultivada sob sol pleno ou meia-sombra, em solo fértil, 
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drenável, enriquecido com matéria orgânica e irrigado 
periodicamente; principalmente no primeiro ano após o plantio. 
Podas de formação e desfolhamento na primavera estimulam a 
renovação da folhagem e adensamento da planta. 
 
Lírio-branco 
Código: 21A 
Nome popular: Lírio-branco, Jasmin-do-caribe 
Nome Científico: Plumeria Pudica. 
Família: Apocynaceae 
Origem: Colômbia, Venezuela, Panamá, Curaçao 
Até 4 metros de altura. 
 
Folhas: A cor da folhagem é verde escuro e brilhante. 
Flores: floresce em primavera, verão, até o fim do outono. A cor 
da flor é branco intenso, com o centro amarelo. 
Clima tropical e subtropical. 
Utilidade: arborização urbana.  
Prefere solo úmido, mas não encharcado. 
Sol pleno, meia sombra.  
 

 

Alamanda-arbustiva  
Código: 26A 
Nome popular: Alamanda-arbustiva  
Nome Científico: Allamanda laevis Markgr. 
Família: Apocynaceae 
Origem: Brasil 
De 2 a 3 metros de altura. 
Herbácea 
 
Ocorrência na região de nordeste do Brasil. 
Folhas: simples, glabras, de forma ovalado-alongada, verde-
brilhantes, cerosas e semicarnosas.  
Flores: inflorescência com flores amarelas, grandes, formadas 
principalmente na primavera e verão.  
Utilidade: Cultivado como planta isolada e em grupos formando 
maciços ou renques. Não tolera baixas temperaturas. Bem 
resistente à seca. Pleno sol.  
 

 

Samambaiaçu  
Código: 36A 
Nome popular: Samambaiaçu-do-brejo 
Nome Científico:Blechnum sp. / Blechnum brasiliense Desv. 
Família:Blechnaceae 
Origem: Brasil 
Área prevista: xxx m² 
De 1 a 1,5 metros de altura. 
Herbácea 
 
Arbusto semilenhoso, perene, ereto, não ramificado, rizomatoso, 
dotado de caule escamoso, fibroso, escuro, de folhagem 
decorativa.  
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Folhas em roseta, coriáceas, pinadas, de folíolos ondulados, 
finamente denteados e quase sésseis, vermelho-acobreadas 
quando novas.  
Utilidade: Bom para parques e jardins. Para locais mais úmidos. 
Precisa irrigação periódica. Meia sombra ou pleno sol. 
 
Sapatinho-de-judeu 
Código: 37A 
Nome popular: Sapatinho-de-judeu, Sapatinho-do-diabo 
Nome Científico: Pedilanthus tithymaloides (L.) Poit. 
Família: Euphorbiaceae. 
Origem: Brasil 
Até 1-2 metros de altura. 
Herbácea   
 
Ocorrência: Amazônia. 
Folhas: manchadas de verde-claro, branco e avermelhado.  
Flores:pequenas, com envoltório de cor vermelha em forma de 
sapato, dispostas em inflorescências terminais.  
Utilidade: Usado em renques ou cervas-vivas bordejando 
muretas, muros e paredes, a plenos sol ou meia-sombra. 
 

 

Bucha 
Código: 43A 
Nome popular: Bucha 
Nome Científico:Luffa aegyptiaca Mill.  
Família: Cucurbitaceae 
Origem: Ásia.  
Até 9 metro de comprimento. Até 1,8 metro de altura. 
Trepadeira 
 
Folhas:  palmatilobadas. As folhas são grandes e numerosas com 
lobos recortados que lembram os do pepino 
Flores: amarelas, rajadas de verde, e bagas obovadas, oblongas, 
de até 45 centímetros semelhante ao pepino. 
Frutos: O fruto que se segue é cilíndrico com 61 cm de 
comprimento por 8 cm de diâmetro, semelhante a um grande 
pepino, que também é da mesma família 
Utilidade: Sol pleno. A bucha é uma planta tipicamente tropical, 
apreciando o calor e a umidade para o seu desenvolvimento 
pleno e ampla produção 
 

 

Cipó 
Código: 44A 
Nome popular: Flor-de-pau, Café-de-cipó 
Nome Científico: Merremia tuberosa (L.)  
Família:Angiospermae 
Origem: América tropical, África e Ásia. 
Trepadeira perene 
 
Ocorrência em Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de 
Janeiro, São Paulo e Paraná. 
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Folhas: ramagem longa, densa.  
Flores: axilares, amarelas, tubulares, com corola expandida em 
forma de funil, pedúnculo longo, formadas no verão-outono.  
Frutos: quando secos, são cápsulas esféricas rijas, envolvidas 
pelas sépalas que se tornaram de consistência lenhosa.  
Utilidade: Apropriada para revestimento de cercas, pérgolas, 
caramanchões e muros.  
 
Taro 
Código: 48A 
Nome popular: Taro, Taioba-de-são-tomé, Inhame-coco  
Nome Científico: Colocasia esculenta. 
Família:  Araceae. 
Origem: Ásia.  
De 0,9 a 1,2 metros de altura. 
Arbusto 
 
Folhas: folhas grandes, peltadas, cordiformes, de cores que 
variam do verde ao roxo escuro, quase preto, de acordo com a 
cultivar. Ele é uma planta acaule, estolonífera e rizomatosa, com 
rizoma tuberoso que forma cormos espessos e de casca 
escamosa, fibrosa e de cor castanha. 
Deve ser cultivado sob sol pleno ou meia-sombra, em solo leve e 
fértil, enriquecido com matéria orgânica, mantido úmido. Por 
estes motivos é uma excelente planta palustre no paisagismo de 
lagos e riachos. Planta essencialmente tropical 
 

 

Ruélia-azul 
Código: 49A 
Nome popular: Ruélia-azul 
Nome Científico: Ruellia coerulea 
Família:  Acanthaceae. 
Origem: América do Sul.  
De 0,4 a 0,9 metros de altura. 
Plantas aquáticas 
 
Folhas: Possui ramagem ramificada e folhas lanceoladas, 
alongadas, opostas e uma coloração verde escura que, quando 
exposta ao sol direto, adquire uma tonalidade metálica muito 
bonita.  
Flores: A floração ocorre na primavera e verão. As inflorescências 
são terminais, com flores em forma de trompete, brancas, róseas 
ou de diversas tonalidades de azul, e muito atrativas para os 
beija-flores. 
É uma das poucas plantas floríferas apropriadas para a beira de 
laguinhos e tanques. Deve ser cultivada sob sol pleno ou meia-
sombra, em diversos tipos de solo, enriquecidos com matéria 
orgânica e irrigados regularmente. É bastante tolerante a 
encharcamentos e quando bem estabelecida, agüenta curtos 
períodos de estiagem. O beliscamento dos ponteiros, durante o 
crescimento da planta, estimula seu adensamento. Após a 
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primeira floração, ela poderá ser podada para estimular um novo 
florescimento. Aprecia o calor e a umidade tropicais.  
 
Pleomele 
Código: 51A 
Nome popular:  Pleomele, Dracena-malaia, Pau-d'água. 
Nome Científico: Dracaena reflexa  
Família:   Asparagaceae 
Origem: África  
De 1,8 - 3 metros de altura. 
Arbusto 
 
Seu caule é ereto, ramificado e atinge uma altura média de 2 a 3 
metros, embora possa atingir 6 metros no seu habitat de origem. 
Folhas: são simples, coriáceas, ligeiramente onduladas, de cor 
verde-oliva escuro, dispostas em espiral ao longo do ramos 
Flores:  pequenas e brancas surgem no final do inverno reunidas 
em inflorescências terminais e, assim como os frutos, não têm 
importância ornamental. 
Utilidades: Luz difusa, meia sombra, sol pleno, rústicas, Deve ser 
cultivada sob sol pleno, meia-sombra ou luz difusa, em solo fértil, 
drenável, enriquecido com matéria orgânica e irrigado 
regularmente. A pleomele é tipicamente tropical, apreciando o 
calor e a umidade. Apesar de crescerem sob sol pleno em 
regiões subtropicais, elas preferem condições de luz filtrada ou 
meia-sombra, principalmente quando cultivadas em regiões mais 
quentes e ensolaradas.  
 

 

Plumbago 
Código: 55A 
Nome popular:  Bela-emília, Dentilária, Jasmin-azul, Plumbago 
Nome Científico: Plumbago auriculata 
Família:  Plumbaginaceae 
Origem: África 
De 0,9-3 metros de altura. 
Arbusto 
 
Planta muito versátil e rústica, a bela-emília é largamente 
utilizada no paisagismo. Arbustiva e muito ramificada presta-se 
para cercas-vivas e pode ser tutorada como trepadeira.  
Flores:  Suas flores são delicadas em forma de pequenos 
buquês. É mais comum encontrarmos espécimes de flores 
azuladas embora exista uma variedade de flores brancas. 
Utilidades: Deve ser cultivada a pleno sol ou meia-sombra, 
isolada, em conjuntos ou como cerca-viva. Não é muito exigente 
em fertilidade e pode-se renovar a folhagem e estimular a 
floração com podas regulares.  
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5.4.3 ESPECÍES DE FORRAÇÕES 

 
Grama São Carlos 
Código: 01F 
Nome Popular:  Grama-são-carlos, Grama-curitibana. 
Nome Científico:  Axonopus compressus. 
Família: Poaceae 
Origem: América do Sul, Brasil. 
De 15 a 20 centímetros de altura. 
 
Herbácea rizomatosa, rasteira, nativa do sul do Brasil, com 15-
20cm de altura, apresentando folhas lineares, perenes e lisas. 
Nativa de lugares úmidos e tolerante ao frio, é recomendável 
para a formação de gramados a pleno sol ou meia-sombra.  
Deve ser cultivado a pleno sol ou meia-sombra, em solo fértil e 
preferencialmente enriquecido com matéria orgânica, com 
regas regulares. Tolera secas, mas não é tolerante à geada. 
Multiplica-se por mudas. 
 

 

Capim de Burro 
Código: 02F 
Nome Popular: Capim de burro, Capim de bermuda 
Nome Científico: Cynodondactylon 
Família: Poaceae (Gramineae) 
Origem: Ilhas Bermudas e África 
De 30 a 50 centímetros de altura. 
 
Folhas: Folhas glabras na face inferior. Reprodução 
principalmente por rizomas e estolões. Planta perene, 
herbácea, ereta. 
Utilidades: é uma espécie muito resistente à seca, pouco 
exigente em manutenção e forma relvados com grande 
densidade e grande resistência ao uso.Vivaz e estolonífera, é 
uma planta de sol, calor e luz. 
 

 

Pingo-de-ouro  
Código: 03F 
Nome Popular: Pingo-de-ouro 
Nome Científico: Durantarepens L. 
Família: Verbenaceae 
Origem: Exótica. 
Até 40 centímetros de altura. 
 
Folhas: lanceoladas pequenas, pontiagudas, verde-claras e 
persistentes. 
Flores: Inflorescências terminais, em espigas curtas, 
disfarçadas entre a folhagem, com flores pequenas, esparsas, 
cor-de-rosa, e de importância ornamental secundaria.  
Utilidades: é cultivada em vasos e jardineiras e mais 
frequentemente para forrações e bordaduras a meia-sombra, 
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fiormando conjuntos densos.  
 
Piléia 
Código: 04F 
Nome popular: Piléia 
Nome Científico: Pilea cadierei 
Família: Urticaceae 
Origem: Brasil 
 
Herbácea perene, ereta, de 20-30cm de altura, de ramagem 
tenra e folhagem ornamental. Folhas simples, elíptico-ovaladas, 
lisas, suculentas, pintadas de branco sobre o verde brilhante. 
Inflorescências axilares, longo-pedunculares, com flores 
diminutas, sem importância ornamental. 
Cultivada a meia-sombra, em vasos ou em conjuntos, em 
canteiros de terra rica em húmus, de boa drenagem e mantidos 
umedecidos. É ótima para forração graças ao pequeno porte. É 
sensível a geadas. 
Multiplica-se por divisão da planta. 
 

 

Vedélia 
Código: 05F  
Nome popular: Vedélia 
Nome Científico: Wedelia paludosa 
Família: Asteraceae 
Origem: América do Sul 
Áreas previstas: 
 
Herbácea perene, muito ramificada, de 40-60cm de altura e de 
folhagem decorativa. Folhas simples, trilobadas e tomentosas. 
Inflorescências com numerosasflores pequenas reunidas em 
capítulos axilares, solitários, amarelos, formadas durante quase 
o ano todo. 
Cultivada como forração, a pleno sol ou a meia-sombra. É 
adequada para revestir taludes. Tolerante a locais úmidos e 
inundáveis, bem como terrenos secos e bem drenados, 
contudo sensível a geadas. 
Multiplica-se facilmente através de mudas que são formadas 
pelo corte das hastes enraizadas em contato com o solo. 
 

 

Hera 
Código: 06F  
Nome popular: Hera, Hedra 
Nome Científico: Hedera helix 
Família: Araliaceae 
Origem:  África, Ásia, Europa 
Trepadeira 
Áreas previstas: 
 
Meia sombra, Sol pleno.Perene. 
É uma planta de textura semi-lenhosa com ramos longos e 
reptantes, com raízes adventícias, que lhe doam a 
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característica de trepadeira também. 
As folhas são simples, persistentes, verde-escuras, brilhantes, 
coriáceas, alternas, lobuladas ou cordadas e podem ser 
variegadas de branco, prata ou amarelo, de acordo com as 
diversas variedades. As inflorescências são pequenas umbelas 
com flores hermafroditas, amarelo-esverdeadas de pouca 
importância ornamental, mas que atraem abelhas e borboletas 
na primavera e verão. Os frutos são globosos, pequenos, 
negros e servem de alimento a diversos pássaros embora 
sejam tóxicos ao homem. 
A hera-inglesa ou simplesmente hera é uma planta 
multifuncional. Sua beleza delicada e clássica a tornam ideal 
para compor com flores em floreiras ou cestas suspensas. 
Também é muito utilizada como forração sob copas de árvores, 
em canteiros, ou como revestimento. Além disso é um 
trepadeira interessante em diversos tipos de suporte, como 
treliças, e até mesmo árvores. Sua capacidade de fixação é 
ideal para forrar esculturas feitas de arame e outros substratos, 
dando forma, volume e textura às mesmas. 
Deve ser cultivada sob sol pleno ou meia-sombra, em solo fértil, 
bem drenável e enriquecido com matéria orgânica, irrigado 
periodicamente. A hera aprecia a umidade e o frio subtropical, e 
não suporta solos encharcados. É tolerante a geadas e podas 
para o controle do crescimento 
 
Lambari 
Código: 08F  
Nome popular: lambari, lambari-roxo, trapoeraba-roxa 
Nome Científico: Tradescantia zebrina  
Família: Commelinaceae 
Origem: México 
 
Luz Difusa, Meia Sombra 
Altura: 30-60 cm  
O lambari é uma herbácea perene, muito rústica, de folhagem 
prostrada e suculenta.  
Folhas: . Suas folhas são muito decorativas, ovaladas, 
brilhantes, de coloração verde escura, com duas listras de 
variegação prateadas na face superior e, completamente 
arroxeadas na face inferior. 
Flores: As flores são pequenas e róseas, de importância 
ornamental secundária. 
Pelo seu aspecto compacto, pequeno porte e adaptação à 
sombra, o lambari torna-se uma excelente forração para 
situações de sombra e meia-sombra, onde dificilmente os 
gramados vingam, como sob a copa de árvores e outros locais 
cobertos. 
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5.5 ESPECIFICAÇÕES PARA O PLANTIO 

5.5.1 Terra de Plantio e Adubos 

A terra de plantio será de boa qualidade, destorroada e armazenada em local designado pela 
Fiscalização, no local de execução dos serviços e obras. Os adubos orgânicos ou químicos entregues 
a granel ou ensacados serão depositados em local próximo à terra de plantio, sendo prevista uma área 
para a mistura desses componentes. 

O preparo da terra e plantio deve ser executado por profissional jardineiro, o qual poderá particularizar 
o tratamento para cada tipo de solo a cada espécie vegetal. 

Deverá ser fiscalizada a obrigatoriedade da remoção da embalagem do torrão em todo plantio. 

Todas as árvores ornamentais devem receber tutor em madeira, conforme detalhe apresentado, em 
caibro 5x6 cm, e ripas de 1,5x5 cm, de 2,60 m de altura, (ou de bambu) e amarras preferencialmente 
de sisal ou fita plástica. 

Será efetivada rega abundante após o plantio e nos primeiros dias. 

Será providenciada substituição das mudas e áreas de gramados que não viabilizarem suas pegas. 
 

5.5.2 Preparo do Solo Básico 

Trapoeraba-roxa 
Código: 09F  
Nome popular: Trapoeraba-roxa, Coração-roxo, Trapoeraba,  
Trapoerabão 
Nome Científico: Tradescantia pallida purpurea 
Família: Commelinaceae 
Origem: México 
 
Folhagens de 30-40 cm de altura  
Folhas: Sua folhas e caules são roxos e suas florzinhas são 
rosas. Bastante rústica, é uma planta utilizada para quem 
aprecia brincar com as cores. Excelente para formar maciços e 
bordaduras, também pode ser utilizada como forração ou em 
floreiras. 
Meia Sombra, Sol Pleno. Devem ser cultivadas a pleno sol ou 
meia sombra, em solo fértil e úmido composto de terra de 
jardim e terra vegetal. Exige ainda regas regulares e gosta de 
frio.  
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5.5.2.1 Limpeza 

O terreno destinado ao plantio será inicialmente limpo de todo o material prejudicial ao 
desenvolvimento e manutenção da vegetação, removendo-se tocos, materiais não biodegradáveis, 
materiais ferruginosos e outros. Os entulhos e pedras serão removidos ou cobertos por uma camada 
de aterro ou areia de, no mínimo, 30 cm de espessura. No caso de se utilizar o processo de aterro dos 
entulhos, o nível final do terreno deverá coincidir com o indicado no projeto, considerando o acréscimo 
da terra de plantio na espessura especificada. A vegetação daninha será totalmente erradicada das 
áreas de plantio. 

5.5.2.2 Outros Cuidados 

As áreas de demolição, ou as áreas de plantio que tenham sido eventualmente compactadas durante a 
execução dos serviços e obras deverão ser submetidas a uma aragem profunda. 

Os taludes resultantes de cortes serão levemente escarificados, de modo a evitar a erosão antes da 
colocação da terra de plantio. Para assegurar uma boa drenagem, os canteiros receberão, antes da 
terra de plantio, um lastro de brita de 10 cm de espessura e uma camada de 5 cm de espessura de 
areia grossa. 

As covas para árvores e arbustos serão abertas nas dimensões indicadas no projeto. De conformidade 
com a escala dos serviços, a abertura será realizada por meio de operações manuais ou através de 
utilização de trados. No caso de utilização de trados, o espalhamento das covas será desfeito com 
ferramentas manuais, de modo a permitir o livre movimento da agua entre a terra de preenchimento e o 
solo original. A abertura das covas deverá ser realizada alguns dias antes do plantio, a fim de permitir a 
sua inoculação por microorganismos. 

 

5.5.3 Preparo da Terra de Plantio 

5.5.3.1. Adubos Orgânicos 

A terra de plantio utilizada no preenchimento das jardineiras e das covas das árvores será enriquecida 
com adubos orgânicos na seguinte composição: 

75% do volume: terra vegetal (de superfície); 

20% do volume: terra neutra (de subsolo); 

05% do volume: esterco de curral curtido ou composto orgânico, ou conforme recomendações 
constantes em projeto de paisagismo. 

Desde que tenha sido reservada em quantidade suficiente no local dos serviços e obras, a terra vegetal 
poderá compor até 95% do volume da terra de plantio. 
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5.5.3.2. Adubos Químicos 

O enriquecimento com adubos químicos da terra de plantio de grandes áreas será realizado através de 
análise que determinará o balanceamento da fórmula deste adubo. Não havendo possibilidade de se 
proceder à análise, poderá ser utilizada a seguinte composição: 

a. Gramados 

Quantidade de adubos químicos por m³ de terra de plantio: 

Farinha de ossos ou fosfato de rochas: 200g; 

Superfosfato simples: 100g; 

Cloreto de potássio: 50g. 

b. Covas para Árvores Ornamentais e frutíferas 

Quantidade de adubos químicos por m³ de terra de plantio: 

Salitre do Chile ou adubo nitrogenado: 50g; 

Farinha de ossos ou fosfato de rochas: 200g; 

Superfosfato simples: 200g; 

Cloreto de potássio: 50g. 

Os adubos químicos deverão ser devidamente misturados à terra de plantio. 
 

5.5.4. Correção de Acidez de Solo 

A acidez do solo será corrigida com a aplicação de calcário dolomítico no terreno, segundo as 
seguintes indicações: 

Época: 20 dias antes da aplicação de adubos, a fim de evitar a inibição da ação dos adubos; 

Forma de aplicação: diretamente sobre as superfícies que requeiram este cuidado, inclusive taludes; 

Quantidades: 300g/m² de área. 
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5.6 PLANTIO E MANUTENÇÃO 

O plantio e a manutenção da vegetação deverão ser obrigatoriamente realizados por profissionais ou 
firmas especializadas, de acordo com projeto de paisagismo e as recomendações que seguem. 
 

5.6.1 Plantio 

5.6.1.1. Gramados 

A grama será fornecida em placa retangular ou quadrada, com 30 a 40 cm de largura ou comprimento 
e espessura de, no máximo, 5 cm. A terra que a acompanha deverá ter as mesmas características da 
de plantio. As placas deverão chegar à obra podadas, retificadas, compactadas e empilhadas, com 
altura máxima de 50 cm, em local próximo à área de utilização, no máximo com um dia de 
antecedência. 
 

5.6.1.2. Plantio por Placas 

Após a colocação da terra de plantio, normalmente uma camada de 5 a 10 cm de espessura, as placas 
serão assentadas por justaposição. No caso de serem aplicadas em taludes de inclinação acentuada, 
cada placa será piqueteada, a fim de evitar o seu deslizamento. 
 

5.6.2. Árvores 

A época mais apropriada para o plantio é o período das chuvas. O plantio será realizado, de 
preferência, em dias encobertos e nas horas de temperatura mais amena, até às 10 horas da manhã 
ou após às 17 horas da tarde. 
 

5.6.3. Árvores Ornamentais e Frutíferas 

Deverá ser verificado o estado das mudas, respectivos torrões e embalagens, para maior garantia do 
plantio. Todas as mudas com má formação, as atacadas por pragas e doenças, bem como aquelas 
com raizame abalado pela quebra de torrões serão rejeitadas. Se o período de espera das mudas for 
maior que 2 ou 3 dias, será providenciada uma cobertura ripada, ou tela (50% de sombra), impedindo a 
incidência direta do sol nas mudas. 
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5.6.4. Arbustivas e forrações (com exceção dos gramados) 

Os espaçamentos no plantio das mudas será equidistantes, elaborando uma malha regular, segundo o 
seguinte diagrama, seguindo os índices e medidas da tabela a continuação: 

 

Fonte: Elaboração própria.  

Nome 
popular 

Nome científico CAP  Espaçamento INDICE 

Buganvilia Bougainvilleaspectabili
sWilld 

Sem CAP-qq 
idade 

Espaçamento 
mínimo 2 a 3 m 
entre indivíduos. 

0,5 por m² 

Croton 
Branco 

Codiaeumvariegatum Até 15 cm 
CAP-Adulto 

Espaçamento entre 
1,5 a 2 m. 

0,75 por m² 

Helicônia Heliconiaacuminata.  Sem CAP-qq 
idade 

Recomenda-se um 
espaçamento de 
1,5 x 1,5 m entre 
os indivíduos. 

0,75 por m² 

Alamanda-
do-sertão 

Allamandapuberula A. 
DC.  

Até 25 cm 
CAP-Adulto 

Espaçamento 
médio 2 a 3 m. 

0,5 por m² 

Alamanda-
roxa 

Cryptostegiagrandiflor
a R. Br. 

Até 40 cm 
CAP-Adulto 

Espaçamento 
depende do seu 
objetivo. Entre 1,5 
a 2 m. 

0,50 por m² 

Buquê-de-
noiva 

Spiraeavanhouttei 
(Briot) Zabel. 

Até 40 cm 
CAP-Adulto 

Espaçamento 
mínimo entre 3 a 4 
m, dependendo da 
poda realizada. 

0,2 por m² 
 

Dracena  DracaenafraganaMass
angeanaEngl. 

Até 10 cm 
CAP-Adulto 

Espaçamento 
mínimo, de 1 a 2 

1,45 por m² 
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Nome 

popular 
Nome científico CAP  Espaçamento INDICE 

m. 
Dracena-
de-
madagasca
r 

Dracaenamarginata 
Hort. 

Até 10 cm 
CAP-Adulto 

Espaçamento 
mínimo, de 1 a 2 
m. 

1,45 por m² 

Flamboyãzi
nho 

Caesalpiniapulcherrim
a (L.) Sw. 

Até 30 cm 
CAP-Adulto 

Espaçamento 
mínimo 3 a 5 m. 

0,2 por m² 
 

Quaresmeir
inha 

Tibouchinastenocarpa 
(DC.) Cogn. 

Até 25 cm 
CAP-Adulto 

Espaçamento 
mínimo 3 a 5 m. 

0,2 por m² 
 

Azaléia Rhododendronindicum 
(L.) Sweet. 

Até 30 cm 
CAP-Aulto 

Espaçamento 
mínimo 1 a 2 m. 

0,5 por m² 

Chapéu-de-
napoleão 

Thevetiaperuviana Até 10 cm –
Adulto 

Espaçamento 
mínimo 1 a 2 m. 

0,5 por m² 

Ipê-mirim  Tecomastans Até 35 cm-
Adulto 

Espaçamento 
mínimo 1 a 2 m. 

0,5 por m² 

Jasmim-
laranja 

Murrayapaniculata Até 45 cm 
CAP-Adulto 

Espaçamento 
mínimo de 1 m. 

1,45 por m² 

Lírio-branco Plumeria Pudica. Sem CAP-qq 
idade 

Espaçamento 
mínimo 1 m. 

1,45 por m² 

Urucum Bixaorellana Sem CAP-qq 
idade 

Espaçamento 
mínimo de 4 a 5 m. 

0,16 por m² 

Alamanda-
arbustiva  

AllamandalaevisMarkg
r. 

Até 25 cm 
CAP-Adulto 

Espaçamento 
mínimo de 1 m.  

1,45 por m² 

Samambaia
çu  

Blechnum sp. / 
Blechnum brasiliense 
Desv. 

Sem CAP-qq 
idade 

Espaçamento 
mínimo de 2 a 3 m. 

0,2 por m² 

Sapatinho-
de-judeu 

Pedilanthustithymaloid
es (L.) Poit. 

Até 35 cm 
CAP-Adulto 

Plantio entre 20 
cm. 

33 por m² 

Exoria Ixoracoccinea L. Sem CAP-qq 
idade 

Espaçamento 
mínimo 1 m. 

1,45 por m² 

Pleomele Dracaenareflexa Até 30 cm – 
CAP Adulto 

Aconselha-se 
espaçamento de 
mínimo 2 metros 
devido a formação 
de touceiras. 

0,5 por m² 

Clúsia Clusiafluminensis X Pode ser 
trabalhado 
espaçamento de 
2m 

0,5 por m² 
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Nome 

popular 
Nome científico CAP  Espaçamento INDICE 

Periquito Alternantheraficoidea Sem CAP-qq 
idade 

Espaçamento 
mínimo de 30 
cm...forrageira, 
espalhasse pelo 
chão. 

13 por m² 

Dracena 
Vermelha 

Cordylineterminalis Até 60 cm – 
CAP Adulto. 

Aconselha-se 
espaçamento de 
mínimo1 metros 
devido a formação 
de touceiras. 

 
1,45 por m² 

Plumbago Plumbagoauriculata Até 30 cm – 
CAP Adulto 

Pode ser 
trabalhado 
espaçamento de 2 
m 

0,5 por m² 

Lambari   Tradescantia zebrina  X Espaçamento mínimo 
de 30 cm...forrageira, 
espalhasse pelo 
chão. 

13 por m² 

Trapoeraba-
roxa 

 

Tradescantiapallidapur
purea 

X Espaçamento mínimo 
de 30 cm...forrageira, 
espalhasse pelo 
chão. 

13 por m² 

Piléia Pileacadierei Até 25 cm 
CAP-Aduto 

Espaçamento 
mínimo de 30 cm. 
espalhasse pelo 
chão. 

13 por m² 

Vedélia Vedélia Até 35 cm 
CAP-Adulto 

Espaçamento 
mínimo de 30 
cm...forrageira, 
espalhasse pelo 
chão. 

13 por m² 

Hera Hederahelix Até 15 cm 
CAP-Adulto 

Espaçamento 
mínimo 1 m. 

1,12 por m² 

Grama-
amendoim,  

Arachisrepens X Espaçamento mínimo 
de 30 cm...forrageira, 
espalhasse pelo 
chão. 

13 por m² 
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Nome 

popular 
Nome científico CAP  Espaçamento INDICE 

Pingo de ouro  Duranta repens L x Espaçamento 
mínimo 0,5m. 
Utilizado como 
cerca viva. 

4,5 por m² 

Jasmin 
Manga 

Plumeria rubra) Até 70 cm – 
CAP Adulto. 

Diâmetro 3 m. 
Espaçamento 2-3 
m 

0,31por m2 

*Nota: os índices foram calculados com o mínimo espaçamento. 

As plantas aquáticas deverão ser inseridas após a despoluição das lagoas e canal. 

 

*Nota: os índices foram calculados com o mínimo espaçamento. 

As plantas aquáticas deverão ser inseridas após a despoluição das lagoas e canal. 

 

5.6.5. Água para Irrigação 

A água utilizada na irrigação será limpa, isenta de substâncias nocivas e prejudiciais à terra e às 
plantas. 
 

5.6.6. Cuidados Preliminares. 

Na véspera do plantio, as mudas receberão rega abundante. Durante o plantio, as embalagens e 
condicionantes, como latas, sacos de papel ou plásticos, serão cuidadosamente removidos, de modo a 
afetar o raizame das mudas. 
 

5.6.7. Assentamento nas Covas 

O colo da planta, situado no limite entre as raízes e o tronco, será ajustado de forma a ficar localizado 
ao nível do terreno. O tutor será assentado antes do preenchimento total da cova, de modo a evitar 
danos no torrão durante o assentamento. Completado o preenchimento da cova, a terra será 
compactada com cuidado, a fim de não afetar o torrão. Após o plantio das mudas, deverá ser formada 
ao redor das covas uma bacia ou coroa destinada a reter a água das chuvas ou regas. As covas serão 
localizadas a uma distância mínima de 2 m entre si. 
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5.6.8. Tutores 

Cada árvore será fixada a um tutor de madeira ou bambu de 2,6 m de altura, conforme detalhe 
específico em projeto, de modo a evitar abalos pelo vento. O amarrilho será efetuado com fios de ráfia 
ou barbante (jamais de arame), interligando a planta e o tutor por uma laçada folgada, em forma de 8. 

Além dos tutores deverão ser executados os protetores, indicados em projeto, para áreas de grande 
circulação. 

(Considerando também as arvores para arborização de ruas propostas e avenida Boa Esperança) 

Tutores =  

43 unidades (Lagoa do Mazerine) 

96 unidades (Lagoa São Joaquim) 

351 unidades (Lagos dos Oleiros e Piçarreira)  
 

5.6.9. Recebimento 

Todos os fornecimentos estarão sujeitos ao exame da Fiscalização, a fim de verificar se todos os 
requisitos estabelecidos no projeto foram cumpridos pela Contratada. A proteção e manutenção das 
áreas de plantio será de responsabilidade da Contratada, por um período de tempo de, no mínimo, de 
três meses após o recebimento. Após esse período, será verificado o estado geral das áreas plantadas 
quanto à necessidade de substituição de mudas não vingadas e de restauração de áreas danificadas, 
os serviços poderão ser aceitos. 
 

5.7 RECOMENDAÇÕES COMPLEMENTARES 

• As mudas deverão apresentar-se em perfeito estado de sanidade e vigor; e seu substrato 
deverá ser formado por torrão consistente, livre de pragas e doenças. 

• As mudas deverão receber proteção com fina camada de terra vegetal por sobreposição. 

• As covas deverão ter dimensões apropriadas (mínimo 1,00 de profundidade) e devidamente 
adubadas para permitir a adaptação da muda e um bom desenvolvimento. 

• As covas deverão ser preparadas com adubo orgânico bem curtido, e em caso contrario 
deverão permanecer de 20 a 30 dias em repouso. 

• O preparo do solo pressupõe análise preliminar com determinação de PH (grau de acidez). 
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• Nos taludes com inclinação muito acentuada deverá ser previsto o uso de estacas e malha de 

arame para fixação da grama até seu completo enraizamento com o solo local. 

• Após o início do plantio a área deverá ser regada diariamente através de mangueiras, nos 
primeiros 60 dias. 

• As áreas que apresentarem falhas deverão ser substituídas e replantadas. 

• Os gramados deverão estar concluídos pelo menos 20 dias antes do pedido de recebimento 
provisório da obra. 

 

5.8 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

5.8.1 Cuidados após o Plantio 

Logo após o plantio, tanto no caso de ervas como no de árvores, as mudas deverão ser submetidas à 
rega abundante. As regas posteriores, efetuadas até a pega das plantas, serão sempre abundantes 
para assegurar a umidificação das camadas de solo inferiores ao raizame e evitar a sua má formação, 
originada de desvios do raizame em busca de umidade. A regra das árvores, caso o plantio não tenha 
sido efetuado em época de chuva, será diária, por um período mínimo de dois meses após o plantio. 
 

5.8.2 Fiscalização 

• A Fiscalização deverá realizar, além das atividades mencionadas nos Memoriais Descritivos, 
as seguintes atividades específicas: 

• Designar o local para o armazenamento da terra de plantio, na própria obra; 

• Observar se durante a execução dos serviços são obedecidas as instruções contidas no 
projeto e respectivos Memoriais Descritivos; 

• Verificar previamente os locais de plantio para a limpeza e isolamento das áreas, impedindo o 
trânsito de veículos e pessoas; 

• Verificar se os adubos a serem utilizados no plantio estão devidamente protegidos e isolados 
dos outros materiais de construção; 

• Verificar diariamente se as regas estão sendo realizadas de modo adequado. 
 

5.9  QUANTITAVOS DE PAISAGISMO 
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   MAZERINE 
 

Código Espécie (nome 
popular) Espécie (nome científico) 

Unidades (# 
número de 

mudas) 
Área Observações 

Àrvores  43 N/A   

08-G Angico Branco 
Anadenanthera 
colubrina. 17 N/A  

66-G Oitizeiro Licania Tomentosa. 17 N/A 
 81-G Sombreiro Clitoria fairchildiana  5 N/A 
 105-G Ipê-roxo-de-bola Tabebuia impetiginosa 4 N/A 
 Arbustivas  3.038 1.012,00   

07-A Helicônia Heliconia acuminata. 68 90,00 
 

10-A Alamanda-do-sertão 
Allamanda puberula A. 
DC.  150 300,00 

 
12-A Buquê-de-noiva 

Spiraea vanhouttei 
(Briot) Zabel. 16 81,00 

 20-A Jasmim-laranja Murraya paniculata 90 62,00 
 26-A Alamanda-arbustiva  Allamanda laevis Markgr. 58 40,00 
 

36-A Samambaiaçu  

Blechnum sp. / 
Blechnum brasiliense 
Desv. 

22 111,00 

 
37-A Sapatinho-de-judeu 

Pedilanthus 
tithymaloides (L.) Poit. 2.508 76,00 

 55-A Plumbago Plumbago auriculata 126 252,00 
 Forrações N/A 1.841,00   

02-F Caipim-de-burro Cynodon dactylon N/A 860,00 
 05-F Vedélia Wedelia paludosa 4.888,00 376,00 
 06-F Hera Hedera helix 642 573,00 
 08-F Lambari Tradescantia zebrina  416,00 32,00 
     Outros       

  
Tutores 43 N/A 

 

  

Preparo de solo para  
gramado com 10 cm de 
espessura 

N/A 2.853,00 

 

      Nota: Contemplar covas de 80x80x80 cm  para o plantio das árvores e de 60x60x60 cm para 
os arbustos 
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SÃO JOAQUIM 

 

Código Espécie (nome 
popular) Espécie (nome científico) 

Unidades (# 
número de 

mudas) 
Área Observações 

Àrvores  96 N/A   
08-G Angico Branco Anadenanthera colubrina. 55 N/A  

09-G Angico-preto 
Anadenanthera 
macrocarpa. 7 N/A 

 20-G Cajá Spondias venulosa. 1 N/A 
 

24-G Caneleiro 
Cenostigma 
macrophyllum Tul 13 N/A 

 43-G Ipê-mirim Cybistaxantisyphilitica 4 N/A 
 

93-G Flamboyant  
Delonix regia (Bojer ex 
Hook) Raf 4 N/A 

 95-G Ipê-branco Tabebuia roseoalba. 9 N/A 
 

100-G Caroba Jacaranda cuspidifolia. 3 N/A Substitui a 27-G 
Cássia amarela 

Arbustivas  3.708 1.902,71   
07-A Helicônia Heliconia acuminata. 47 63,00 

 
10-A Alamanda-do-sertão 

Allamanda puberula A. 
DC.  146 291,56 

 
11-A Alamanda-roxa 

Cryptostegia grandiflora 
R. Br. 40 80,00 

 
12-A Buquê-de-noiva 

Spiraea vanhouttei (Briot) 
Zabel. 29 142,80 

 
16-A Quaresminha 

Tibouchina stenocarpa 
(DC.) Cogn. 37 185,00 

 20-A Jasmim-laranja Murraya paniculata 319 220,00 
 26-A Alamanda-arbustiva  Allamanda laevis Markgr. 381 263,00 
 51-A Pleomele Dracaena reflexa  139 278,50 
 

36-A Samambaiaçu  
Blechnum sp. / Blechnum 
brasiliense Desv. 61 302,80 

 
37-A Sapatinho-de-judeu 

Pedilanthus tithymaloides 
(L.) Poit. 2.510 76,05 

 Forrações N/A 3.406,00   
02-F Caipim-de-burro Cynodon dactylon N/A 3.406,00 

     Outros       

  
Tutores 96 N/A 

 

  

Preparo de solo para  
gramado com 10 cm de 
espessura 

N/A 5.308,71 

 Nota: Contemplar covas de 80x80x80 cm  para o plantio das árvores e de 60x60x60 cm para 
os arbustos 
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   OLEIROS E PIÇARREIRA 
 

Código Espécie (nome 
popular) Espécie (nome científico) 

Unidades (# 
número de 

mudas) 
Área Observações 

Àrvores  351 N/A   

09-G Angico-preto 
Anadenanthera 
macrocarpa. 76 N/A 

 17-G Bordão-de-velho Samanea tubulosa 44 N/A 
 

18-G Buriti Mauritia flexuosa.  29 N/A Opção 2 = 39-G 
Gonçalo Alves 

21-P Cajueiro Anacardium occidentale L. 4 N/A 
 

23-P Carnaúba Copernicia prunifera. 12 N/A Opção 2 = 24-G 
Caneleiro 

24-G Caneleiro 
Cenostigma macrophyllum 
Tul 35 N/A 

 42-G Ipe-de-brejo Tabebuia umbrellata. 14 N/A 
 43-G Ipê-mirim Cybistaxantisyphilitica 91 N/A 
 

44-G Ipe-rosa 
Handroanthus 
heptaphyllus / Tabebuia 
heptaphylla 

13 N/A 

 59-G Mangueira Mangifera indica. 2 N/A 
 

62-P Mororó/Pata de vaca  Bauhinia forficata. 19 N/A Opção 2 = 24-G 
Caneleiro 

76-G Pitomba Talisia esculenta. 4 N/A 
 

88-G Angelim-amargoso 
Andira anthelmia / Andira 
fraxinifolia Benth 3 N/A 

 95-G Ipê-branco Tabebuia roseoalba. 5 N/A 
 Arbustivas  4.009 1.692,91   

06-A Crotón-branco Codiaeum variegatum. 143 190,00 
 07-A Helicônia Heliconia acuminata. 90 120,00 
 

11-A Alamanda-roxa 
Cryptostegia grandiflora R. 
Br. 63 126,00 

 
12-A Buquê-de-noiva 

Spiraea vanhouttei (Briot) 
Zabel. 29 145,40 

 
13-A Dracena 

Dracaena fragana 
Massangeana Engl. 218 150,50 

 
16-A Quaresminha 

Tibouchina stenocarpa 
(DC.) Cogn. 39 196,85 

 21-A Lirio-branco Plumeria Pudica. 203 140,00 
 20-A Jasmim-laranja Murraya paniculata 258 178,00 
 26-A Alamanda-arbustiva  Allamanda laevis Markgr. 59 41,00 
 51-A Pleomele Dracaena reflexa  117 233,50 
 

36-A Samambaiaçu  
Blechnum sp. / Blechnum 
brasiliense Desv. 18 87,66 

 37-A Sapatinho-de-judeu Pedilanthus tithymaloides 2.772 84,00 
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(L.) Poit. 

Forrações N/A 19.573,00   
01-F São Carlos Axonopus compressus N/A 2.956,00 

 02-F Caipim-de-burro Cynodon dactylon N/A 13.152,00 
 03-F Pingo-de-ouro Duranta repens L. 1.125,00 250,00 
 04-F Piléia Pilea cadierei 16.250,00 1.250,00 
 05-F Vedélia Wedelia paludosa 5.720,00 440,00 
 06-F Hera Hedera helix 573,44 512,00 
 08-F Lambari Tradescantia zebrina  9.464,00 728,00 
 

09-F Trapoeraba roxa 
Tradescantia pallida 
purpurea 3.705,00 285,00 

     Outros       

  
Tutores 351 N/A 

 

  

Preparo de solo para  
gramado com 10 cm de 
espessura 

N/A 21.265,91 

 

      Nota: Contemplar covas de 80x80x80 cm  para o plantio das árvores e de 60x60x60 cm para 
os arbustos 
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6. PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA 

6.1 EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO - MODELO 1 

6.1.1 INTRODUÇAO EDIFICIO ADMINISTRATIVO 

A prioridade 9 abriga 1 unidade de edifício administrativo.  
 

6.1.2. DESCRIÇÃO DAS SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO 

6.1.2.1 Descrição do projeto  

O prédio se apresenta como uma grande cobertura que unifica embaixo dela vários usos. Essa 
cobertura provê de sombra o usuário visitante nos tempos em que ele vai usufruir das instalações, e 
fornece espaços multiusos de diferentes proporções para a realização de diversas atividades, de 
caráter educativo ou de lazer, que a comunidade residente ou os visitantes proponham na apropriação 
coletiva desse equipamento público. 

O modelo 1 de edifício administrativo consta de vestiários e sanitários feminino e masculino, e uma 
área fechada de administração e depósito de material esportivo, com janela de atendimento. 

O projeto contempla, nos seus dois modelos, uma área descoberta na parte posterior aos vestiários, o 
pátio, que além de permitir a ventilação e parcialmente a iluminação natural da área sanitária, oferecem 
uma qualidade de espaço diferente na área da cobertura. 

 

Pé direito livre: 3 metros em média.  
 

6.1.2.2 Objetivos do projeto  

O projeto visa realizar um equipamento que ofereça os serviços necessários à área esportiva próxima, 
integrado com o seu entorno.  
 

6.1.2.3 Memorial descritivo dos componentes 

Estrutura: 

• Os pilares serão de tubo metálico estrutural de seção circular, de aço galvanizado à quente.  
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• A estrutura principal do telhado será metálica, constituída por tesouras e vigas, com apoio nas 

extremidades sobre pilares metálicos aparentes protegido com pintura anticorrosiva cor 
galvanizado. 

• As fundações serão em concreto armado, diretas, tendo sob cargas pontuais brocas/estacas e 
ou blocos de concreto armado e, sob paredes, vigas baldrame, conforme projeto estrutural.  

• Nos banheiros a onde ficará a caixa d`água teremos uma base de laje maciça de concreto ou 
metálica segundo projeto estrutural. Mesma coisa ocorrera nas áreas onde se colocaram os 
aparelhos externos para ar condicionado da unidade da administração (segundo requerimentos 
do projeto de instalações). 

Cobertura: 

• Utilização de telhas de aço galvanizado perfil duplo, com enchimento em poliuretano e = 40 
mm, trapezoidal, com pintura eletroestática cor branca. (Tipo sanduíche, termo-acústico) na 
cobertura. 

• Declividade da cobertura 5-8%. 

• O forro será de gesso acartonado com pintura de cor cinza claro, simulando a cor da placa 
cimentícia da testeira. O forro será fixado nas tesouras metálicas e perfis auxiliares para evitar 
que sofra empenamento.  

• O forro será inclinado nas áreas abertas do edifício, e plano (horizontal) nas áreas fechadas 
(vestiários-sanitários e módulo administrativo). 

• O forro terá um painel móvel dentro de um dos sanitários (ver indicação em plano de detalhes) 
para acesso à caixa de água para sua manutenção. 

• Os fechamentos laterais, ou testeiras, serão de placa de fibrocimento com fio PVA prensada 
(placa cimentícia), de espessura de 10 mm, com juntas de 3 mm entre painéis preenchidas 
com selante adesivo à base de água ou mástique de poliuretano, com acabamento das placas 
em selante ou fundo impermeabilizante em acrílico a base de água (cor natural da placa). 
Estas placas serão fixadas nos perfis estruturais definidos no projeto estrutural, para evitar que 
os mesmos não sofram empenamento.  

Fechamentos: 

Modulo administrativo:  

• Paredes de blocos de vidro, 8x19x19cm em local indicado no projeto de arquitetura. Os blocos 
de vidro serão na cor neutra, acabamento liso (sem textura), nebbia (opaco) com fiadas 
horizontais em nível e juntas em prumadas alinhadas de 1 cm. 
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• Nos cantos serão utilizadas peças especiais em blocos de vidro angular 90° 13,2x19x8, cor 

neutra, acabamento liso (sem textura), nebbia (opaco). 

• Colocação de reforços estruturais cada 2,8 m de comprimento de parede aproximadamente (ou 
cada 14 blocos, ver detalhe específico) a través da colocação de barra chata de e =4 mm e 6 
cm de largura entre a junta.  

• Na parte interna do módulo encontra-se uma parede divisória entre o depósito e a área de 
administração de alvenaria de bloco cerâmico de 9 cm de espessura; com revestimento em 
argamassa com acabamento liso e pintura cor branca do lado do depósito e com revestimento 
em argamassa com acabamento liso e tinta esmalte sintético fosco cor preto para lousa do 
lado da administração. 

Módulo de Sanitário / Vestiário: 

• O fechamento exterior do módulo e a divisão central será de alvenaria em blocos de concreto 
estrutural 14x19x39cm de ½ vez. As alvenarias observarão as dimensões e alinhamentos 
indicados no projeto de arquitetura, com fiadas horizontais em nível e juntas (1 cm) em 
prumadas alternadas, acabamento aparente com verniz acrílico à base de água. Todas as 
aberturas serão encimadas por vergas de concreto, convenientemente armadas.   

• As paredes internas em contacto direto com as instalações sanitárias serão de alvenaria em 
bloco cerâmico de 14 cm e 9 cm (ver projeto arquitetura) 

• As divisórias dos vasos sanitários serão em granito branco itaúnas e perfis de alumínio 
brancos. 

Esquadrias:  

• As portas de acesso aos vestiários-sanitários são portas metálica de abrir, com painel superior 
fixo, revestida com chapa de aço galvanizado a quente, 124X210 cm. O painel superior fixo 
possui uma inclinação que se adapta à forma do forro e fecha completamente o vão. 

• As portas de acesso aos vasos sanitários e chuveiros individuais serão portas de abrir em 
laminado melamínico, marca Formica® ou similar Estrutural TS, à prova d`água, com 
acabamento texturizado nas duas faces, cor branca 80x200 cm. 

• As portas acesso aos vasos sanitários individuais PNE serão portas de abrir, revestida com 
chapa de aço galvanizado 90x210 cm, com as devidas características que a norma exige de 
um sanitário com acessibilidade universal (ver detalhes em protejo de arquitetura). 

• As portas acesso aos chuveiros individuais PNE serão portas de abrir em laminado 
melamínico, marca Formica® ou similar Estrutural TS, à prova d`água, com acabamento 
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texturizado nas duas faces, cor branca 90x200 cm, com as devidas características que a 
norma exige de um sanitário com acessibilidade universal (ver detalhes em protejo de 
arquitetura). 

• A porta de acessos do módulo de administração e depósito será uma porta de abrir em vidro 
laminado com requadro metálico de 110X218 cm, segundo detalhe arquitetônico. As 
esquadrias metálicas terão pintura eletrostática cor branco e tratamento anticorrosivo, com 
trinco. 

• A janela do módulo de administração e depósito será uma janela com requadro metálico e vidro 
laminado fixo de 436x100 cm e vidro temperado de correr 110X100 cm com trinco. A esquadria 
metálica terá pintura eletrostática cor branco e tratamento anticorrosivo. 

• O módulo de sanitários possui outra ventilação além do pátio, através de janelas acima das 
bacias sanitárias, fechadas com chapa perfurada fixa.  

Acabamentos: 

Pisos: 

• As áreas internas dos módulos (áreas fechadas) serão de piso de porcelanato técnico 60x60 
cm, acabamento natural, cor cinza escuro, colocadas com junta amarrada e com rodapé das 
mesmas características, mas de formato 10x60 cm.  

• As áreas externas (fora dos módulos) embaixo da cobertura serão de piso de bloco de concreto 
intertravado (0.20 X 0.10 X 0.08) cor cinza, com disposição segundo a implantação do edifício 
no projeto de urbanismo. Como conceito a idéia é que o volumem do prédio fique integrado 
com a urbanização a través da introdução do pavimento dentro deste. 

• A área dos pátios será de piso de pedrisco.  

• Soleiras de granito sob os vãos de portas e encontro de pisos. 

Paredes: 

• As paredes do modulo de vestiários-sanitários na sua parte interna (ver projeto de arquitetura) 
serão de revestimento de cerâmica 20x20 cm de cor branca e acabamento brilhante, de junta 
amarrada e de 3 mm de separação em cinza escuro, a exceção das paredes que envolvem o 
pátio de ventilação, que ficarão em bloque de concreto aparente (ver projeto de arquitetura). 

Iluminação: 

• A iluminação proposta será de dois tipos, diferenciado as áreas externas sob a coberta e as 
áreas internas dos módulos ou áreas fechadas. 
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• Áreas externas: serão luminárias herméticas para tubo de led de 120 cm, com temperatura de 

cor 4000 K (branco neutro), grau de proteção IP65, peso 1,35 Kg, dimensões 1230x85x65 mm. 
Estas luminárias serão embutidas nuns sulcos no forro, com medidas de cumprimento que 
variam segundo os números de unidades, dispostas sempre linearmente, com profundidade e 
largura de 10 cm. (Ver detalhes e disposição das luminárias em projeto de arquitetura). 

• Áreas internas: serão luminárias led redondas de embutir com diâmetro de 24 cm, 
temperaturade cor4000 k (branco neutro), dispostas de forma equilibradas numa malha que 
define os espaços das luminárias no meio dos painéis do forro. (Ver detalhes e disposição das 
luminárias em projeto de arquitetura). 

Mobiliário: 

• Banco de apoio a área de vestiário, de 45x200 cm por 45 cm de altura de estrutura metálica 
com tratamento em aço galvanizado com assento em ripas de madeira tratada. 

• Armário embutido em uma das paredes modulo de vestiários-sanitários, de aço em chapa 26 
com fechadura em cada porta, com ventilação individual tipo redonda, revestido em chapa de 
aço galvanizada a quente no exterior, e no interior com esmalte sintético cor amarelo mostarda 
(Pantone 122U / RGB 255 192 63).  

• O armário foi pensado para oferecer espaços individuais para a colocação dos objetos 
pessoais dos usuários das instalações esportivas ao redor, mas também oferece 
compartimentos para o material de limpeza e outros objetos a serem resguardados pela 
administração do parque.  

Peças sanitárias e outros: 

• Espelhos: colocação de espelhos 81 cm de altura, e comprimentos variáveis (ver projeto de 
arquitetura), considerando um painel em cada sanitário (feminino e masculino) com inclinação 
de 10° para uso dos cadeirantes. Os fixadores de cada painel serão tipo botão. 

• Lavatórios e bancada: os lavatórios serão cubas de embutir redonda de diâmetro de34cm, de 
cor branca, as quais encontram-se incorporadas em uma bancada revestida de granito branco 
itaúnas. 

• Vasos sanitários: vaso sanitário especial de cor branco gelo, sem abertura frontal.  

• Mictórios: mictório cerâmico com sifão integrado branco e acionador de descarga automático, 
cor branco gelo 

• Chuveiros: cada área de chuveiro terá uma ducha de alumínio para parede de 8 polegadas de 
diâmetro. 
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• Equipamento PNE: nas áreas dos vasos sanitários, lavatórios e chuveiros serão colocadas as 

barras de apoio necessárias para o acesso universal do espaço, assim como outros 
equipamentos específicos, como o banco articulado ou removível nos chuveiros (ver projeto de 
arquitetura).  

*Ver detalhamento em projeto estrutural executivo, com as características e especificações.  

6.1.2.4. Quantitativo 

PROJETO ARQUITETÔNICO 
LISTA DE MATERIAIS - EDIFICIO ADMINISTRATIVO 

ITENS POSIÇÃO MATERIAL DESCRIÇÃO QUANT. UNID. 

1 ESTRUTURA CONCRETO (LAJE + CONTRAPISO DESEMPENADO PARA 
RECEBER O ACABAMENTO DE PISO) E = 10CM  9,208 M3 

2 COBERTURA AÇO  
TELHAS DE AÇO GALVANIZADO PERFIL DUPLO, COM 
ENCHIMENTO EM POLIURETANO E = 40 MM, 
TRAPEZOIDAL, COM PINTURA ELETROESTÁTICA 
COR BRANCA. 

491,98 M2 

3 FORRO GESSO GESSO ACORTONADO CONTINUO COM PINTURA 
COR CINZA CLARO 529,6588 M2 

4 TESTEIRAS CIMENTO 

PLACA DE FIBROCIMENTO COM FIO PVA PRENSADA 
(PLACA CIMENTÍCIA), DE ESPESSURA DE 10 MM, 
COM JUNTAS PREENCHIDAS COM SELANTE 
ADESIVO À BASE DE ÁGUA OU MÁSTIQUE DE 
POLIURETANO 

320,45 M2 

5 ACABAMENTO   
ACABAMENTO EM SELANTE OU FUNDO 
IMPERMEABILIZANTE EM ACRÍLICO A BASE DE 
ÁGUA. 

321 M2 

6 FECHAMENTOS CONCRETO/AR
MASSA 

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS DE 
CONCRETO 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), COM 
JUNTAS DE 1 CM 

177 M2 

7 FECHAMENTOS CONCRETO/AR
MASSA 

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS DE 
CONCRETO 19X19X29, (ESPESSURA DE 19 CM), COM 
JUNTAS DE 1 CM 

6,264 M2 

8 FECHAMENTOS VIDRO 
BLOCOS DE VIDRO, 8X19X19CM COR NEUTRA, 
ACABAMENTO LISO (SEM TEXTURA), NEBBIA 
(OPACO) COM FIADAS HORIZONTAIS EM NÍVEL E 
JUNTAS EM PRUMADAS ALINHADAS DE 1 CM. 

63,4522 M2 

9 FECHAMENTOS VIDRO 
PEÇAS ESPECIAIS DE ACABAMENTO EM CANTO: 
BLOCOS DE VIDRO ANGULAR 90° 13,2X19X8, COR 
NEUTRA, ACABAMENTO LISO (SEM TEXTURA), 
NEBBIA (OPACO). 

53 UN. 
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PROJETO ARQUITETÔNICO 

LISTA DE MATERIAIS - EDIFICIO ADMINISTRATIVO 
ITENS POSIÇÃO MATERIAL DESCRIÇÃO QUANT. UNID. 

10 FECHAMENTO AÇO BARRA CHATA DE E =4 MM E 6 CM   31,71 M 

11 FECHAMENTO CERÂMICA BLOCO CERÂMICO E=9 CM COM REVESTIMENTO EM 
ARGAMASSA COM ACABAMENTO LISO 11,7392 M2 

12 FECHAMENTO CERÂMICA BLOCO CERÂMICO E=9 CM COM REVESTIMENTO EM 
ARGAMASSA COM ACABAMENTO CERÂMICO 20,7036 M2 

13 FECHAMENTO CERÂMICA BLOCO CERÂMICO E=14 CM COM REVESTIMENTO 
EM ARGAMASSA COM ACABAMENTO CERÂMICO 39 M2 

14 ACABAMENTO PINTURA 
TINTA ACRÍLICA ESPECIAL DE ACABAMENTO FOSCO 
PARA ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS DE PISOS 
CIMENTADOS E PAREDES COR BRANCO 

12,5048 M2 

15 ACABAMENTO PINTURA TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO COR PRETO 
PARA LOUSA 11,7392 M2 

16 FECHAMENTO GRANITO DIVISÓRIAS EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS E 
PERFIS DE ALUMÍNIO BRANCOS 25,5 M2 

18 FECHAMENTO CONCRETO MEIO FIO DE CONCRETO ALTURA 9 CM, ESPESSURA 
8 CM 9,62 M 

19 ACABAMENTO PORCELANATO 
PORCELANATO TÉCNICO 60X60 CM, ACABAMENTO 
NATURAL, COR CINZA ESCURO, COLOCADAS COM 
JUNTA AMARRADA 

110,01 M2 

20 ACABAMENTO PORCELANATO 
RODAPÉ EM PORCELANATO TÉCNICO 10X60 CM, 
ACABAMENTO NATURAL, COR CINZA ESCURO, 
COLOCADAS COM JUNTA AMARRADA 

88,84 M 

21 ACABAMENTO PEDRA PEDRISCO DE SEIXO N° 0 (10 cm) 1,137 M3 
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PROJETO ARQUITETÔNICO 

LISTA DE MATERIAIS - EDIFICIO ADMINISTRATIVO 
ITENS POSIÇÃO MATERIAL DESCRIÇÃO QUANT. UNID. 

22 ACABAMENTO CERÂMICA 
REVESTIMENTO DE CERÂMICA 20X20 CM DE COR 
BRANCA E ACABAMENTO BRILHANTE, DE JUNTA 
AMARRADA E DE 3 MM DE SEPARAÇÃO EM CINZA 
ESCURO. 

190 M2 

23 ESQUADRIA AÇO  
PORTAS METÁLICA DE ABRIR, COM PAINEL 
SUPERIOR FIXO, REVESTIDA COM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO A QUENTE, 124X210 CM, COM 
GUARNIÇÃO, MAÇANETA E FECHADURA 

2 UN 

24 ESQUADRIA LAMINADO 
PORTAS DE ABRIR EM LAMINADO MELAMÍNICO, 
MARCA FORMICA® OU SIMILAR ESTRUTURAL TS, À 
PROVA D`ÁGUA, COM ACABAMENTO TEXTURIZADO 
NAS DUAS FACES, COR BRANCA 80X200 CM. 

8 UN 

25 ESQUADRIA LAMINADO 

PORTAS DE ABRIR EM LAMINADO MELAMÍNICO, 
MARCA FORMICA® OU SIMILAR ESTRUTURAL TS, À 
PROVA D`ÁGUA, COM ACABAMENTO TEXTURIZADO 
NAS DUAS FACES, COR BRANCA 90X200 CM COM 
BARRA DE APOIO E REVESTIMENTO RESISTENTE A 
IMPACTOS NA PARTE INFERIOR (CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO) 

2 UN 

 ESQUADRIA AÇO  

PORTAS METÁLICA DE ABRIR, REVESTIDA COM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE, 90X210 
CM, COM GUARNIÇÃO, MAÇANETA E FECHADURA 
COM BARRA DE APOIO E REVESTIMENTO 
RESISTENTE A IMPACTOS NA PARTE INFERIOR 
(CHAPA DE AÇO GALVANIZADO) 

2 UN 

26 ESQUADRIA AÇO OU 
ALUMÍNIO 

PORTA  DE ABRIR EM VIDRO COM REQUADRO 
METÁLICO DE 110X218 CM, SEGUNDO DETALHE 
ARQUITETÔNICO. ESQUADRIA METÁLICA COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO E 
TRATAMENTO ANTICORROSIVO. 

1 UN 

27 ESQUADRIA AÇO OU 
ALUMÍNIO 

JANELA COM REQUADRO METÁLICO E VIDRO FIXO 
DE 436X100 CM E VIDRO DE CORRER 110X100 CM. 
ESQUADRIA METÁLICA COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA COR BRANCO E TRATAMENTO 
ANTICORROSIVO. 

1 

Un 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

28 ILUMINAÇÃO PLASTICO, 
METAL, VIDRIO 

LUMINÁRIA HERMÉTICA PARA TUBO DE LED DE 120 
CM, COM TEMPERATURA DE COR 4000 K (BRANCO 
NEUTRO), GRAU DE PROTEÇÃO IP65, PESO 1,35 KG, 
DIMENSÕES 1230X85X65 MM 

54 UN 

29 ILUMINAÇÃO PLASTICO, 
METAL, VIDRIO 

LUMINÁRIAS LED REDONDAS DE EMBUTIR COM 
DIÂMETRO DE 24 CM, TEMPERATURA DE COR  4000 
K (BRANCO NEUTRO) 

31 UN 
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PROJETO ARQUITETÔNICO 

LISTA DE MATERIAIS - EDIFICIO ADMINISTRATIVO 
ITENS POSIÇÃO MATERIAL DESCRIÇÃO QUANT. UNID. 

30 MOBILIARIO METAL, 
MADEIRA 

BANCO DE 45X200 CM POR 45 CM DE ALTURA DE 
ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO EM AÇO 
GALVANIZADO COM ASSENTO EM RIPAS DE 
MADEIRA TRATADA. 

4 UN 

31 MOBILIARIO METAL 

ARMÁRIO DE AÇO EM CHAPA 26 COM FECHADURA 
EM CADA PORTA, COM VENTILAÇÃO INDIVIDUAL 
TIPO REDONDA, REVESTIDO EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADA A QUENTE NO EXTERIOR, E NO 
INTERIOR COM ESMALTE SINTÉTICO COR AMARELO 
MOSTARDA (PANTONE 122U / RGB 255 192 63). Altura 
variável: 2,8-3,5 m; Comprimento: 7m; Profundidade: 0,45 
m. 

1 UN 

32 PEÇAS 
SANITÁRIAS VIDRO ESPELHOS DE 81 CM DE ALTURA E COMPRIMENTOS 

VARIÁVEIS, COM FIXADORES DE BOTAÕ 4,5 M2 

33 PEÇAS 
SANITÁRIAS CERÂMICA CUBAS DE EMBUTIR REDONDA DE DIÂMETRO DE  

34CM, DE COR BRANCA 7 UN 

34 PEÇAS 
SANITÁRIAS GRANITO BANCADA REVESTIDA COM GRANITO BRANCO 

ITAÚNAS 5,58 M 

35 PEÇAS 
SANITÁRIAS CERÂMICA 

VASO SANITÁRIO ESPECIAL DE COR BRANCO GELO, 
SEM ABERTURA FRONTAL.  6 UN 

36 PEÇAS 
SANITÁRIAS CERÂMICA 

MICTÓRIO CERÂMICO COM SIFÃO INTEGRADO 
BRANCO E ACIONADOR DE DESCARGA 
AUTOMÁTICO, COR BRANCO GELO 

 

2 
UN 

 
 
 

37 PEÇAS 
SANITÁRIAS AÇO INOX DUCHA DE ALUMÍNIO PARA PAREDE DE 8". 6 UN 

38 EQUI. PNE METAL BARRAS DE APOIO FIXAS 84 CM 6 UN 

39 EQUI. PNE METAL BARRAS DE APOIO FIXAS 70 CM (MICTORIOS) 4 UN 
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PROJETO ARQUITETÔNICO 

LISTA DE MATERIAIS - EDIFICIO ADMINISTRATIVO 
ITENS POSIÇÃO MATERIAL DESCRIÇÃO QUANT. UNID. 

40 EQUI. PNE METAL BARRAS DE APOIO, FIXAÇÃO LATERAL 86 CM 2 UN 

41 EQUI. PNE METAL BANCO ARTICULADO OU REMOVÍVEL PARA 
CHUVEIROS ACESSÍVEL 2 UN 

42 MOBILIARIO PLASTICO SABONETEIRA PORTA SABONETE LIQUIDO DE 
PAREDE EM ACRÍLICO 600 ml  20x8cm 5 UN 

43 MOBILIARIO PLASTICO DISPENSER SUPORTE DE PAPEL INTERFOLHA OU 
PAPEL TOALHA BRANCO (PAPELEIRAS) 2 UN 

44 MOBILIARIO METAL 
LIXEIRA INOX, CAPACIDADE DE 5L, BALDE INTERNO 
REMOVÍVEL-ELEVAÇÃO ATRAVÉS DE PEDAL 
EMBORRACHADO COM ALÇA EXTERNA 

10 UN 

45 MOBILIARIO METAL CABIDE 1 GANCHO METALICO PARA BANHEIROS, 
SUPORTE DE 8 KG 16 

UN 
 
 

46 ESQUADRIAS METAL 
FECHAMENTO EM CHAPA GALVANIZADA, FURADA 
(FUROS DE 2,5CM DE DIAMETRO), PROTEÇÃO 
ANTICORROSIVA, ESTRUTURADA COM MOLDURA 
DE TUBO METÁLICO 02CMX1,5CM,2MM SOLDADO. 

9,5 M2 
 

47 MOBILIARIO  PORTA-OBJETOS 20X45 4 UN 

48 MOBILIARIO  
FRALDÁRIO DE PAREDE RETRÁTIL PARA 
AMBIENTES PÚBLICOS 50X70X12 CM (74 CM 
ABERTO)  

2  UN 

 

 
 
*Quantitativos de estrutura: ver no projeto estrutural. 

 
 

 

6.2 QUIOSQUE MODELO 1 (SEM BANHEIRO) 

6.2.1 INTRODUÇAO QUIOSQUE MODELO 1  

A prioridade 9 tem 2 unidades de quiosque modelo 1. A localização dele é associada a uma área 
esportiva.  
Cada unidade possui a infraestrutura para o funcionamento de dois estabelecimentos de venda e 
preparação de alimentos.  

6.2.2 DESCRIÇÃO DAS SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS DOS QUIOSQUES 

6.2.2.1 Descrição do projeto  
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A proposta parte da disposição em paralelo, formando duas áreas, opostas, para serviços/lanchonetes. 
No núcleo central encontra-se a áreas de preparação com pia, armários, geladeira, espaços para gás e 
lixo. Os espaços serão contemplados com bancadas de atendimento. 

Na parte superior, encontra-se a Caixa de água e motores de exaustão.  

A cobertura apoia-se sobre as paredes de alvenaria estrutural e sobre uma estrutura de metálica 
auxiliar, que também será utilizada como suporte para uma testeira de material composto de placa 
cimentícia. A cobertura consegue proteger as fachadas da incidência do sol, aliviando 
sobreaquecimentos no material. 
 
 

6.2.2.2 Memorial descritivo dos componentes 

• Alvenarias em bloco de concreto aparente (e= 14 cm).  

• Bancadas de alvenaria de bloco de cerâmico. 

• Acabamento dos muros de bloco de concreto com verniz incolor. 

• Revestimento das bancadas em granito branco itaúnas. 

• Revestimento cerâmico branco brilhante de dimensões 20x20cm . 

• Tampos das bancadas de apoio internas e externas de granito branco itaúnas 25mm. 

• Testeiras de placa cimentícia de 10 mm (3000x1200) 

• Forro de gesso acartonado continuo com pintura cor cinza claro.  

• Laje de concreto armado para suporte de caixa dágua. 

• Piso de porcelanato cinza escuto 60x60 cm.  

• Tesouras metálicas para estrutura de cobertura. 

• Telha metálica tipo sanduiche, pintura na parte superior, 40 mm de espessura.  

*Ver detalhamento e projeto estrutural, executivo, com as características e especificações.  
 

6.2.2.3. Quantitativo 

PROJETO ARQUITETÔNICO 
LISTA DE MATERIAIS - QUIOSQUE 
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ITENS POSIÇÃO MATERIAL DESCRIÇÃO QUANT. UNID. 

1 PAREDE Balcão  
96cm de altura 

BLOCO 
CERÂMICO/ 
ARGAMASSA 

ALVENARIA ESTRUTURAL PARA 
BALCÃO EM BLOCO CERÂMICO 
9x19x19cm  

11,5 M2 

2 
LAJE DE 
COBERTURA 
15 cm de altura 

CONCRETO 

CONCRETO ARMADO ESTRUTURAL, 
CONSUMO 150KG/M3, PREPARO 
COM BETONEIRA, SEM 
LANÇAMENTO (PREVER 
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA 
ASFÁLTICA) 

3,15 M3 

3 LAJE DE PISO 
10 cm altura CONCRETO LAJE PARA RECEBER O 

ACABAMENTO EM PORCELANATO 7,3 M3 

4 PAREDE  
BLOCO 
CONCRETO/ 
ARGAMASSA 

ALVENARIA ESTRUTURAL DE 
BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39cm, 
(ESPESSURA DE 17cm) 

88 M2 

5 ACABAMENTO MINERAL 

BANCADA EM "L" DE GRANITO 
BRANCO ITAÚNAS PARA COZINHA - 
01 PEÇA RETÂNGULAR DE 
3,2x0,68x0,035m E 01 PEÇA 
RETÂNGULAR DE 1,42x0,68x0,035m, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

2,00 UN 

6 ACABAMENTO MINERAL 

BANCADA DE GRANITO BRANCO 
ITAÚNAS PARA BALCÃO DE 
ATENDIMENTO EXTERNO - 01 PEÇA 
EM "L" COM 2,68x0,60x0,06m E 
2,40x0,70x0,06m, 01 PEÇA 
RETÂNGULAR DE 2,40x0,70x0,06m, 01 
PEÇA RETÂNGULAR DE 
3,80x0,60x0,06m, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  

2,00 UN 

7 ACABAMENTO MINERAL 
REVESTIMENTO PARA BALCÃO DE 
ATENDIMENTO EM GRANITO 
BRANCO ITAÚNAS, FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.  

26 M2 

8 ACABAMENTO PISO/PORCELAN
ATO 

PISO EM PORCELANATO TÉCNICO 
60x60cm NA COR CINZA ESCURO. 
REF.: FENDI RD 6060 NAT OU 
SIMILAR 

44,5 M2 

9 ACABAMENTO RODAPÉ/PORCEL
ANATO 

RODAPÉ EM PORCELANATO 
TÉCNICO 10x60cm NA COR CINZA 
ESCURO. REF.: FENDI RD 6060 NAT 
OU SIMILAR 

48,8 M 

10 ACABAMENTO PAREDE/CERÂMI
CA 

REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 
BRILHANTE DE DIMENSÕES 20x20cm 
EM JUNTA AMARRADA COM 
REJUNTE CINZA ESCURO PARA 
REVESTIMENTO INTERNO DA 
COZINHA 

82 M2 

11 COBERTURA  TELHA 
TELHA METÁLICA ONDULADA TIPO 
SANDUICHE COM POLIESTIRENO 
40MM 

115 M2 
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12 ACABAMENTO PLACA 
CIMENTÍCIA 

TESTEIRA EM PLACA DE 
FIBROCIMENTO COM FIO EM PVA 
PRENSADO (PLACA CIMENTÍCIA) DE 
3000x1200x10mm, NA COR NATURAL 
DA PLACA, COM JUNTAS DE 6,5mm 
PREENCHIDAS COM SELANTE 
ADESIVO À BASE D'ÁGUA OU 
MASTIQUE DE POLIURETANO, E 
ACABAMENTO EM SELANTE OU 
FUNDO IMPERMEABILIZANTE EM 
ACRÍLICO À BASE D'ÁGUA 

40 M2 

13 ACABAMENTO PLACA 
CIMENTÍCIA 

FORRO DA ÁREA EXTERNA EM 
GESSO ACARTONADO CONTINUO 
COM PINTURA COR CINZA CLARO 
 

125 M2 

14 ESQUADRIA AÇO OU 
ALUMÍNIO 

PORTA DE 03 FOLHAS DE ABRIR, DE 
VÃO 3,21x2,40m, EM AÇO COM 
PINTURA ANTICORROSIVA COR 
CINZA COM ABERTURAS TIPO 
"VENEZIANA" (VER DETALHAMENTO), 
E COM GUARNIÇÃO 

2,00 UN 

15 ESQUADRIA AÇO  

PORTA DE 01 FOLHAS DE ABRIR, DE 
VÃO 0,63x2,40m, EM AÇO COM 
PINTURA ANTICORROSIVA COR 
CINZA, COM ABERTURA TIPO 
"VENEZIANA" (VER DETALHAMENTO), 
E COM GUARNIÇÃO 

2,00 UN 

16 ESQUADRIA AÇO 

FECHAMENTO EM PORTA DE AÇO 
DE ENROLAR LISA (PERFIL MEIA-
CANA FECHADA) PARA 04 VÃOS DE 
2,50 X 2,50 M E 04 VÃOS DE 3,00 X 
2,50 M 

92 M2 

17 ESQUADRIA ALUMÍNIO 

JANEL TIPO BASCULANTE DE 
ALUMINÍO E FECHAMENTO COM 
VIDRO  TRANSLÚCIDO 8mm COM 2 
FOLHAS DE ABRIR, ACIONAMENTO 
MECÂNCIO. 1,80X 0,40m 

2 UN 

19 MOBILIÁRIO  
ARMÁRIOS PARA COZINHA EM "L", 
215X250 CM, 68 CM LARGURA, 92 CM 
DE ALTURA. 

2 UN 

20 MOBILIÁRIO  
ARMÁRIOS PARA BALCÃO EXTERNO 
EM "L", PEÇA 1 = 27X120 CM, PEÇA 2 
= 310X60 CM, 86 CM DE ALTURA 

2 UN 

22 MOBILIÁRIO AÇO 

CUBA DE EMBUTIR COM 
ESCORREDOR DE AÇO INOXIDÁVEL 
0,85 X 0,50 M, INCLUSO VÁLVULA 
TIPO AMERICANA EM METAL 
CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  

2,00 UN 

23 MOBILIÁRIO AÇO 

CUBA DUPLA DE EMBUTIR COM 
ESCORREDOR DE AÇO INOXIDÁVEL 
1,20 X 0,50 M, INCLUSO VÁLVULA 
TIPO AMERICANA EM METAL 
CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

2,00 UN 
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24 MOBILIÁRIO AÇO 
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, 
DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

4,00 UN 

25 MOBILIÁRIO AÇO 
COIFA INDUSTRIAL DE PAREDE EM 
AÇO INOX DE 3,18 M DE 
COMPRIMENTO  

2,00 UN 

26 MOBILIÁRIO AÇO 
CHAMINÉ PARA COIFA INDUSTRIAL 
EM AÇO INOX FOSCO (VER 
DETALHAMENTO) 

2,00 UN 

27   
TANQUE FORTLEV FORTPLUS COM 
CAPACIDADE DE 1750L (CÁLCULO) 2,00 UN 

 

 

 

6.3 QUIOSQUE MODELO 2 (COM BANHEIRO) MAZERINE 

6.3.1 INTRODUÇAO QUIOSQUE MODELO 2 

A prioridade 9 tem 1 unidade de quiosque modelo 2. A localização dele é associada a uma área 
esportiva.  
Cada unidade possui a infraestrutura para o funcionamento de dois estabelecimentos de venda e 
preparação de alimentos.  

 

6.3.2 DESCRIÇÃO DAS SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS DOS QUIOSQUES 

6.3.2.1 Descrição do projeto  

A proposta parte da disposição em paralelo de dois muros de concreto armado, formando duas áreas, 
opostas, para serviços/lanchonetes com sanitários acessíveis no núcleo central. Nas áreas das 
cozinhas encontra-se a áreas de preparação com pia, armários, geladeira, espaços para gás e lixo. Os 
espaços serão contemplados com bancadas de atendimento. 

Na parte superior, encontra-se a Caixa de água.  

A cobertura apoia-se sobre estes dois muros de concreto e sobre uma estrutura de metálica auxiliar, 
que também será utilizada como suporte para uma testeira de material composto de placa cimentícia. A 
cobertura consegue proteger as fachadas da incidência do sol, aliviando sobreaquecimentos no 
material. 
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6.3.2.2 Memorial descritivo dos componentes 

• Muros em bloco de concreto aparente (e= 14 cm).  

• Bancadas de alvenaria de bloco de cerâmico. 

• Acabamento dos muros de bloco de concreto com verniz incolor. 

• Revestimento das bancadas em granito branco itaúnas. 

• Revestimento cerâmico branco brilhante de dimensões 20x20cm . 

• Tampos das bancadas de apoio internas e externas de granito branco itaúnas 25mm. 

• Forro de gesso acartonado continuo com pintura cor cinza claro. 

• Testeiras de placa cimentícia 10 mm (3000x1200) 

• Laje de concreto armado para suporte de caixa d’água. 

• Piso de porcelanato cinza escuto 60x60 cm.  

• Tesouras metálicas para estrutura de cobertura. 

• Telha metálica tipo sanduiche, pintura na parte superior, 40 mm de espessura. 

*Ver detalhamento e projeto estrutural, executivo, com as características e especificações.  

6.3.2.3. Quantitativo 

 

PROJETO ARQUITETÔNICO 

LISTA DE MATERIAIS - QUIOSQUE 

ITENS POSIÇÃO MATERIAL DESCRIÇÃO QUANT. UNID. 

1 PAREDE Balcão  
96cm de altura 

BLOCO 
CERÂMICO/ 
ARGAMASSA 

ALVENARIA ESTRUTURAL PARA 
BALCÃO EM BLOCO CERÂMICO 
9x19x19cm  

8,5 M2 

2 
LAJE DE 
COBERTURA 
15 cm de altura 

CONCRETO 

CONCRETO ARMADO ESTRUTURAL, 
CONSUMO 150KG/M3, PREPARO 
COM BETONEIRA, SEM 
LANÇAMENTO (PREVER 
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA 
ASFÁLTICA) 

5,02 M3 
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3 LAJE DE PISO 
10 cm altura CONCRETO LAJE PARA RECEBER O 

ACABAMENTO EM PORCELANATO 6 M3 

4 PAREDE  
BLOCO 
CONCRETO/ 
ARGAMASSA 

ALVENARIA ESTRUTURAL DE 
BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39cm, 
(ESPESSURA DE 17cm) 

137,5 M2 

5 ACABAMENTO MINERAL 

BANCADA EM "L" DE GRANITO 
BRANCO ITAÚNAS PARA COZINHA - 
01 PEÇA RETÂNGULAR DE 
3,2x0,73x0,035m E 01 PEÇA 
RETÂNGULAR DE 1,635x0,65x0,035m, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

2,00 UN 

6 ACABAMENTO MINERAL 

BANCADA DE GRANITO BRANCO 
ITAÚNAS PARA BALCÃO DE 
ATENDIMENTO EXTERNO –  
COM 60 CM DE LARGURA. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

11,2 M2 

7 ACABAMENTO MINERAL 
REVESTIMENTO PARA BALCÃO DE 
ATENDIMENTO EM GRANITO 
BRANCO ITAÚNAS, FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.  

19 M2 

8 
 ACABAMENTO MINERAL 

REVESTIMENTO PARA FRONTÃO DE 
BALCÃO DE ATENDIMENTO EM 
GRANITO BRANCO ITAÚNAS - 01 
PEÇA RETANGULAR DE 
1,475x0,67x0,02m + 01 PEÇA 
RETANGULAR DE1,635x0,67x0,02m, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

2,00 UN 

9 ACABAMENTO PISO/PORCELAN
ATO 

PISO EM PORCELANATO TÉCNICO 
60x60cm NA COR CINZA ESCURO. 
REF.: FENDI RD 6060 NAT OU 
SIMILAR 

44,5 M2 

10 ACABAMENTO RODAPÉ/PORCEL
ANATO 

RODAPÉ EM PORCELANATO 
TÉCNICO 10x60cm NA COR CINZA 
ESCURO. REF.: FENDI RD 6060 NAT 
OU SIMILAR 

48,8 M 

11 ACABAMENTO PAREDE/CERÂMI
CA 

REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 
BRILHANTE DE DIMENSÕES 20x20cm 
EM JUNTA AMARRADA COM 
REJUNTE CINZA ESCURO PARA 
REVESTIMENTO INTERNO DA 
COZINHA 

98,5 M2 

12 COBERTURA TELHA 
TELHA METÁLICA ONDULADA TIPO 
SANDUICHE COM POLIESTIRENO, 40 
MM 

115 M2 

13 ACABAMENTO PLACA 
CIMENTÍCIA 

TESTEIRA EM PLACA DE 
FIBROCIMENTO COM FIO EM PVA 
PRENSADO (PLACA CIMENTÍCIA) DE 
3000x1200x10mm, NA COR NATURAL 
DA PLACA, COM JUNTAS DE 6,5mm 
PREENCHIDAS COM SELANTE 
ADESIVO À BASE D'ÁGUA OU 
MASTIQUE DE POLIURETANO, E 
ACABAMENTO EM SELANTE OU 
FUNDO IMPERMEABILIZANTE EM 
ACRÍLICO À BASE D'ÁGUA 

40 M2 
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14 ACABAMENTO PLACA 
CIMENTÍCIA 

FORRO EM GESSO ACARTONADO 
CONTINUO COR CINZA CLARO 125 M2 

15 ESQUADRIA AÇO  

PORTA DE 01 FOLHAS DE ABRIR, DE 
VÃO 0,8x2,40m, EM AÇO COM 
PINTURA ANTICORROSIVA COR 
CINZA, COM ABERTURA TIPO 
"VENEZIANA" (VER DETALHAMENTO), 
E COM GUARNIÇÃO, INCLUI BARRA 
DE APOIO E MAÇANETA TIPO 
ALAVANCA 

2,00 UN 

16 ESQUADRIA AÇO  

PORTA DE 03 FOLHAS DE ABRIR, DE 
VÃO 3,21x2,40m, EM AÇO COM 
PINTURA ANTICORROSIVA COR 
CINZA COM ABERTURAS TIPO 
"VENEZIANA" (VER DETALHAMENTO), 
E COM GUARNIÇÃO 

2,00 UN 

17 ESQUADRIA AÇO  

PORTA DE 01 FOLHAS DE ABRIR, DE 
VÃO 0,63x2,40m, EM AÇO COM 
PINTURA ANTICORROSIVA COR 
CINZA, COM ABERTURA TIPO 
"VENEZIANA" (VER DETALHAMENTO), 
E COM GUARNIÇÃO 

2,00 UN 

18 ESQUADRIA ALUMÍNIO 

JANEL TIPO BASCULANTE DE 
ALUMINÍO E FECHAMENTO COM 
VIDRO TRANSLÚCIDO 8mm COM 2 
FOLHAS DE ABRIR, ACIONAMENTO 
MECÂNCIO. 2,00 X 0,40m 

2 UN 

19 ESQUADRIA AÇO 

FECHAMENTO EM PORTA DE AÇO 
DE ENROLAR LISA (PERFIL MEIA-
CANA FECHADA) PARA 04 VÃOS DE 
2,50 X 2,50 M E 02 VÃOS DE 4,05 X 
2,50 M 

45,5 M2 

21 MOBILIÁRIO  
ARMÁRIOS PARA COZINHA EM "L", 
320X233 CM, 65 CM LARGURA, 92 CM 
DE ALTURA. 

2 UN 

22 MOBILIÁRIO  
ARMÁRIOS PARA BALCÃO EXTERNO 
EM "L", PEÇA 1 = 118X60 CM, PEÇA 2 
= 67X60 CM, 86 CM DE ALTURA 

2 UN 

24 MOBILIÁRIO AÇO 

CUBA DE EMBUTIR COM 
ESCORREDOR DE AÇO INOXIDÁVEL 
0,85 X 0,50 M, INCLUSO VÁLVULA 
TIPO AMERICANA EM METAL 
CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  

2,00 UN 

25 MOBILIÁRIO AÇO 

CUBA DUPLA DE EMBUTIR COM 
ESCORREDOR DE AÇO INOXIDÁVEL 
1,20 X 0,50 M, INCLUSO VÁLVULA 
TIPO AMERICANA EM METAL 
CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

2,00 UN 

  130 
      



 

26 MOBILIÁRIO AÇO 
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, 
DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

4,00 UN 

27 MOBILIÁRIO AÇO 
COIFA INDUSTRIAL DE PAREDE EM 
AÇO INOX DE 3,18 M DE 
COMPRIMENTO  

2,00 UN 

28 MOBILIÁRIO AÇO 
CHAMINÉ PARA COIFA INDUSTRIAL 
EM AÇO INOX FOSCO (VER 
DETALHAMENTO) 

2,00 UN 

29 MOBILIÁRIO AÇO CHAMINÉ PARA EXAUSTOR EM AÇO 
INOX FOSCO (VER DETALHAMENTO) 2,00 UN 

30   
EXAUSTOR PARA BANHEIRO. 
INCLUIN GRADE DIANTEIRA E 
CONDE PARA DUTO. 
 

2,00 UN 

31   
TANQUE FORTLEV FORTPLUS COM 
CAPACIDADE DE 1750L (CÁLCULO) 2,00 UN 

32 PEÇAS SANITÁRIAS CERÂMICA 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM 
CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" 
X 40CM - FORNECIMENTOE 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P 

8,00 UN 

33 PEÇAS SANITÁRIAS AÇO 

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE 
PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013 

8 UN 

34 PEÇAS SANITÁRIAS CERÂMICA 
LAVATÓRIOS DE CANTO PARA 
SANITÁRIOS ACESSÍVEIS ADAPTADO 
PARA CADEIRANTES 48X48 CM 

4,00 UN 

35 MOBILIARIO VIDRO ESPELHO COM FIXAÇÃO DE BOTÃO 
MINI TIPO FRANCÊS 70X90CM 2,00 UN 

 
36 

MOBILIARIO 
AÇO 
 BARRAS DE APOIO. 80 CM 4,00 UN 

37 MOBILIARIO PLASTICO 
SABONETEIRA PORTA SABONETE 
LIQUIDO DE PAREDE EM ACRÍLICO 
600 ML  20X8CM 

2 UN 

38 MOBILIARIO PLASTICO 
DISPENSER SUPORTE DE PAPEL 
INTERFOLHA OU PAPEL TOALHA 
BRANCO (PAPELEIRAS) 

2 UN 

39 MOBILIARIO METAL 
LIXEIRA INOX, CAPACIDADE DE 5L, 
BALDE INTERNO REMOVÍVEL-
ELEVAÇÃO ATRAVÉS DE PEDAL 

2 
 UN 
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EMBORRACHADO COM ALÇA 
EXTERNA 

40 
 MOBILIARIO METAL CABIDE 1 GANCHO METALICO PARA 

BANHEIROS, SUPORTE DE 8 KG 2 UN 

 

6.4 COBERTURA QUADRA MAZERINE 

-Área de construção: 950 m² 

- Estrutura: sistema metálico tradicional, com treliças, pilares de seção “H” e telha metálica sanduíche. 
As fachadas serão cobertas por brises metálicos de alumínio. Para sustentar esses brises, está 
prevista uma subestrutura de perfis em aço verticais com travamento em viga auxiliar horizontal. Essa 
subestrutura descola a pele de brises da estrutura da cobertura. 

- O acabamento da estrutura será em pintura de cor cinza, e deverá contemplar o devido tratamento 
anticorrosivo para a proteção da mesma.  
 
- Os brises serão do tipo: linear liso (ref. modelo lc100 liso, marca refax ou similar), composto por 
painéis lineares de 80 mm de largura, encaixados em porta-painel com inclinação a 45, em alumínio 
pré-pintado com esmalte poliéster em processo contínuo de cura em alta temperatura, cor natural 
(alumínio). 

- Quantitativo: segundo complementar de estrutura.   
 

6.4.2.2 Objetivos do projeto  

O projeto visa realizar um equipamento que ofereça cobertura à área esportiva de quadra e 
equipamentos de ginástica, integrando se conceitualmente e esteticamente aos equipamentos 
próximos como quiosque e terminal de ônibus urbano. 
 

6.4.2.3 Memorial descritivo dos componentes 

Estrutura: 

• Os pilares serão de perfil metálico estrutural segundo definição no projeto complementar de 
estrutura, de aço. 

• A estrutura principal do telhado será metálica, constituída por treliças, montantes, 
contraventamentos e vigas de aço, protegidas com pintura anticorrosiva cor cinza galvanizado. 

• As fundações serão em concreto armado, diretas. 
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Cobertura: 

• Utilização de telhas de aço galvanizado perfil duplo, com enchimento em poliuretano e = 40 
mm, trapezoidal, com pintura eletroestática cor cinza metalizado (Tipo sanduíche, termo-
acústico) na cobertura. 

• Declividade da cobertura 5-8%. 

•  Treliças e pilares pintura cor cinza claro metálizado 

• Os fechamentos dos brises laterais serão de chapas de alumínio, encaixados a porta-painéis 
que estarão fixados por parafusos às estruturas auxiliares. 
 

 
7. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
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PROTOCOLO DE ENTREGA 

Prioridade 9 - Lagoa dos Oleiros, Piçarreira, São Joaquim e Mazerine SETOR URBANÍSTICO   

 

URBANISMO FL     
PE-P9-URB-FL00-R00.dwg 00 PLANTA GERAL 

Articulação de folhas 1:2000 

PE-P9-URB-FL01-17-R00.dwg 01 PLANTA 001 1:250 
PE-P9-URB-FL01-17-R00.dwg 02 PLANTA 002 1:250 
PE-P9-URB-FL01-17-R00.dwg 03 PLANTA 003 1:250 
PE-P9-URB-FL01-17-R00.dwg 04 PLANTA 004 1:250 
PE-P9-URB-FL01-17-R00.dwg 05 PLANTA 005 1:250 
PE-P9-URB-FL01-17-R00.dwg 06 PLANTA 006 1:250 
PE-P9-URB-FL01-17-R00.dwg 07 PLANTA 007 1:250 
PE-P9-URB-FL01-17-R00.dwg 08 PLANTA 008 1:250 
PE-P9-URB-FL01-17-R00.dwg 09 PLANTA 009 1:250 
PE-P9-URB-FL01-17-R00.dwg 10 PLANTA 010 1:250 
PE-P9-URB-FL01-17-R00.dwg 11 PLANTA 011 1:250 
PE-P9-URB-FL01-17-R00.dwg 12 PLANTA 012 1:250 
PE-P9-URB-FL01-17-R00.dwg 13 PLANTA 013 1:250 
PE-P9-URB-FL01-17-R00.dwg 14 PLANTA 014 1:250 
PE-P9-URB-FL01-17-R00.dwg 15 PLANTA 015 1:250 
PE-P9-URB-FL01-17-R00.dwg 16 PLANTA 016 1:250 
PE-P9-URB-FL01-17-R00.dwg 17 PLANTA 017 1:250 
 
  

 
    

PAISAGISMO FL     
PE-P9-PAI-FL00-R00.dwg 00 PLANTA GERAL 

Articulação de folhas 1:2000 

PE-P9-PAI-FL01-17-R00.dwg 01 PLANTA 001 1:250 
PE-P9-PAI-FL01-17-R00.dwg 02 PLANTA 002 1:250 
PE-P9-PAI-FL01-17-R00.dwg 03 PLANTA 003 1:250 
PE-P9-PAI-FL01-17-R00.dwg 04 PLANTA 004 1:250 
PE-P9-PAI-FL01-17-R00.dwg 05 PLANTA 005 1:250 
PE-P9-PAI-FL01-17-R00.dwg 06 PLANTA 006 1:250 
PE-P9-PAI-FL01-17-R00.dwg 07 PLANTA 007 1:250 
PE-P9-PAI-FL01-17-R00.dwg 08 PLANTA 008 1:250 
PE-P9-PAI-FL01-17-R00.dwg 09 PLANTA 009 1:250 
PE-P9-PAI-FL01-17-R00.dwg 10 PLANTA 010 1:250 
PE-P9-PAI-FL01-17-R00.dwg 11 PLANTA 011 1:250 
PE-P9-PAI-FL01-17-R00.dwg 12 PLANTA 012 1:250 
PE-P9-PAI-FL01-17-R00.dwg 13 PLANTA 013 1:250 
PE-P9-PAI-FL01-17-R00.dwg 14 PLANTA 014 1:250 
PE-P9-PAI-FL01-17-R00.dwg 15 PLANTA 015 1:250 
PE-P9-PAI-FL01-17-R00.dwg 16 PLANTA 016 1:250 
PE-P9-PAI-FL01-17-R00.dwg 17 PLANTA 017 1:250 
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LOCAÇÃO FL     
PE-P9-LOC-FL00-R00.dwg 00 PLANTA GERAL 

Articulação de folhas 1:2000 

PE-P9-LOC-FL01-17-R00.dwg 01 PLANTA 001 1:250 
PE-P9-LOC-FL01-17-R00.dwg 02 PLANTA 002 1:250 
PE-P9-LOC-FL01-17-R00.dwg 03 PLANTA 003 1:250 
PE-P9-LOC-FL01-17-R00.dwg 04 PLANTA 004 1:250 
PE-P9-LOC-FL01-17-R00.dwg 05 PLANTA 005 1:250 
PE-P9-LOC-FL01-17-R00.dwg 06 PLANTA 006 1:250 
PE-P9-LOC-FL01-17-R00.dwg 07 PLANTA 007 1:250 
PE-P9-LOC-FL01-17-R00.dwg 08 PLANTA 008 1:250 
PE-P9-LOC-FL01-17-R00.dwg 09 PLANTA 009 1:250 
PE-P9-LOC-FL01-17-R00.dwg 10 PLANTA 010 1:250 
PE-P9-LOC-FL01-17-R00.dwg 11 PLANTA 011 1:250 
PE-P9-LOC-FL01-17-R00.dwg 12 PLANTA 012 1:250 
PE-P9-LOC-FL01-17-R00.dwg 13 PLANTA 013 1:250 
PE-P9-LOC-FL01-17-R00.dwg 14 PLANTA 014 1:250 
PE-P9-LOC-FL01-17-R00.dwg 15 PLANTA 015 1:250 
PE-P9-LOC-FL01-17-R00.dwg 16 PLANTA 016 1:250 
PE-P9-LOC-FL01-17-R00.dwg 17 PLANTA 017 1:250 

 
 

  
 

 
  SITUAÇÃO ATUAL FL     

PE-P9-SIT-FL00-R00.dwg 00 PLANTA GERAL 
Articulação de folhas 1:2000 

PE-P9-SIT-FL01-17-R00.dwg 01 PLANTA 001 1:250 
PE-P9-SIT-FL01-17-R00.dwg 02 PLANTA 002 1:250 
PE-P9-SIT-FL01-17-R00.dwg 03 PLANTA 003 1:250 
PE-P9-SIT-FL01-17-R00.dwg 04 PLANTA 004 1:250 
PE-P9-SIT-FL01-17-R00.dwg 05 PLANTA 005 1:250 
PE-P9-SIT-FL01-17-R00.dwg 06 PLANTA 006 1:250 
PE-P9-SIT-FL01-17-R00.dwg 07 PLANTA 007 1:250 
PE-P9-SIT-FL01-17-R00.dwg 08 PLANTA 008 1:250 
PE-P9-SIT-FL01-17-R00.dwg 09 PLANTA 009 1:250 
PE-P9-SIT-FL01-17-R00.dwg 10 PLANTA 010 1:250 
PE-P9-SIT-FL01-17-R00.dwg 11 PLANTA 011 1:250 
PE-P9-SIT-FL01-17-R00.dwg 12 PLANTA 012 1:250 
PE-P9-SIT-FL01-17-R00.dwg 13 PLANTA 013 1:250 
PE-P9-SIT-FL01-17-R00.dwg 14 PLANTA 014 1:250 
PE-P9-SIT-FL01-17-R00.dwg 15 PLANTA 015 1:250 
PE-P9-SIT-FL01-17-R00.dwg 16 PLANTA 016 1:250 
PE-P9-SIT-FL01-17-R00.dwg 17 PLANTA 017 1:250 
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DETALHES FL     
PE-P9-DET-FL01-14-R00.dwg 01 POSTES VARIADA 
PE-P9-DET-FL01-14-R00.dwg 02 MOBILIARIO VARIADA 
PE-P9-DET-FL01-14-R00.dwg 03 MOBILIARIO VARIADA 
PE-P9-DET-FL01-14-R00.dwg 04 MOBILIARIO, GUARDACORPOS VARIADA 
PE-P9-DET-FL01-14-R00.dwg 05 QUADRAS VARIADA 
PE-P9-DET-FL01-14-R00.dwg 06 CANTEIROS VARIADA 
PE-P9-DET-FL01-14-R00.dwg 07 CANTEIROS, ENCONTROS DE PISO VARIADA 
PE-P9-DET-FL01-14-R00.dwg 08 ENCONTRO DE PISOS  VARIADA 
PE-P9-DET-FL01-14-R00.dwg 09 GRADIL, ESTACIONAMENTOS -  VARIADA 

PE-P9-DET-FL01-14-R00.dwg 10 
FACHADAS POSTERIORES CASAS 
(POSSIBILIDADES) - CANTEIROS 
ÁRVORES EXISTENTES 

VARIADA 

PE-P9-DET-FL01-14-R00.dwg 11 BRINQUEDOS VARIADA 

PE-P9-DET-FL01-14-R00.dwg 12 BRINQUEDOS, APARELHOS 
GINÁSTICAS VARIADA 

PE-P9-DET-FL01-14-R00.dwg 13 VALAS VARIADA 
PE-P9-DET-FL01-14-R00.dwg 14 ARQUIBANCADAS VARIADA 

 
 

  CORTES FL     
PE-P9-COR-FL01-09-R00.dwg 01 CORTES AA, BB, CC 1:200 
PE-P9-COR-FL01-09-R00.dwg 02 CORTES DD, EE 1:200 
PE-P9-COR-FL01-09-R00.dwg 03 CORTES FF, GG, HH 1:200 
PE-P9-COR-FL01-09-R00.dwg 04 CORTES II, JJ 1:200 
PE-P9-COR-FL01-09-R00.dwg 05 CORTES KK, LL, MM 1:200 
PE-P9-COR-FL01-09-R00.dwg 06 CORTES NN, OO, PP 1:200 
PE-P9-COR-FL01-09-R00.dwg 07 CORTES QQ, RR, SS 1:200 
PE-P9-COR-FL01-09-R00.dwg 08 CORTES TT, UU, VV 1:200 
PE-P9-COR-FL01-09-R00.dwg 09 CORTES WW, XX, YY 1:200 
    

 
 

  
 

 
  ARQUITETURA    

QUIOSQUE – MODELO 1 (SEM BANHEIRO) FL   
PE-ARQ-QUIOSQUE-MODELO_1-FL01-05-R00.dwg 01 PLANTAS E FACHADAS 1:50 
PE-ARQ-QUIOSQUE-MODELO_1-FL01-05-R00.dwg 02 CORTES E DETALHES VARIADA 
PE-ARQ-QUIOSQUE-MODELO_1-FL01-05-R00.dwg 03 PLANTA COBERTURA 1:50 
PE-ARQ-QUIOSQUE-MODELO_1-FL01-05-R00.dwg 04 ILUMINAÇÃO E CARGAS 1:50 
PE-ARQ-QUIOSQUE-MODELO_1-FL01-05-R00.dwg 05 PLANTA ELÉTRICA, DETALHE 1:50 
    
QUIOSQUE – MODELO 2 (COM BANHEIRO) FL   
PE-ARQ-QUIOSQUE-MODELO_2-FL01-05-R00.dwg 01 PLANTAS E FACHADAS 1:50 
PE-ARQ-QUIOSQUE-MODELO_2-FL01-05-R00.dwg 02 CORTES E DETALHES VARIADA 
PE-ARQ-QUIOSQUE-MODELO_2-FL01-05-R00.dwg 03 PLANTA COBERTURA 1:50 
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PE-ARQ-QUIOSQUE-MODELO_2-FL01-05-R00.dwg 04 ILUMINAÇÃO E CARGAS 1:50 
PE-ARQ-QUIOSQUE-MODELO_2-FL01-05-R00.dwg 05 PLANTA ELÉTRICA, DETALHE 1:50 
 
 

 
  

EDIFICIO ADMINISTRATIVO (MODELO 1) FL   

PE-ARQ-EDIFICIO_ADM-MODELO1-FL01-16-R00 
01 IMPLANTAÇÃO E PROTOCOLO DE 

USO 1:250 
PE-ARQ-EDIFICIO_ADM-MODELO1-FL01-16-R00 02 PLANTA TERREO 1:50 
PE-ARQ-EDIFICIO_ADM-MODELO1-FL01-16-R00 03 PLANTA CAIXA DE ÁGUA 1:50 
PE-ARQ-EDIFICIO_ADM-MODELO1-FL01-16-R00 04 PLANTA COBERTURA 1:50 
PE-ARQ-EDIFICIO_ADM-MODELO1-FL01-16-R00 05 PLANTA FORRO 1:50 
PE-ARQ-EDIFICIO_ADM-MODELO1-FL01-16-R00 06 PLANTA ILUMINAÇÃO 1:50 
PE-ARQ-EDIFICIO_ADM-MODELO1-FL01-16-R00 07 PLANTA PAVIMENTOS 1:50 
PE-ARQ-EDIFICIO_ADM-MODELO1-FL01-16-R00 08 CORTES 1:50 
PE-ARQ-EDIFICIO_ADM-MODELO1-FL01-16-R00 09 CORTES 1:50 
PE-ARQ-EDIFICIO_ADM-MODELO1-FL01-16-R00 10 FACHADAS 1:50 
PE-ARQ-EDIFICIO_ADM-MODELO1-FL01-16-R00 11 FACHADAS 1:50 
PE-ARQ-EDIFICIO_ADM-MODELO1-FL01-16-R00 12 DETALHE CERAMICA VARIADA 
PE-ARQ-EDIFICIO_ADM-MODELO1-FL01-16-R00 13 DETALHE FACHADA VARIADA 
PE-ARQ-EDIFICIO_ADM-MODELO1-FL01-16-R00 14 DETALHE FACHADA VARIADA 
PE-ARQ-EDIFICIO_ADM-MODELO1-FL01-16-R00 15 DETALHES VARIOS VARIADA 
PE-ARQ-EDIFICIO_ADM-MODELO1-FL01-16-R00 16 DETALHES VARIOS VARIADA 
    
    
COBERTURA QUADRA MAZERINE FL   
PE-ARQ-QUADRA_MAZERINE-FL01-05-R00.dwg 01 PLANTA 1:150 
PE-ARQ-QUADRA_MAZERINE-FL01-05-R00.dwg 02 CORTES E FACHADAS 1:75 
PE-ARQ-QUADRA_MAZERINE-FL01-05-R00.dwg 03 CORTES E FACHADAS 1:75 
PE-ARQ-QUADRA_MAZERINE-FL01-05-R00.dwg 04 FACHADA, DETALHE VARIADA 
PE-ARQ-QUADRA_MAZERINE-FL01-05-R00.dwg 05 ILUMINAÇÃO VARIADA 
    
    
PASSARELA SJ01 (MADEIRA)    
PE-ARQ-PASSARELA_SJ01-FL01-02-R00.dwg 01 PLANTAS E CORTES 1:50 
PE-ARQ-PASSARELA_SJ01-FL01-02-R00.dwg 02 DETALHES VARIADA 
    
    
PASSARELA SJ02 (MADEIRA)    
PE-ARQ-PASSARELA_SJ02-FL01-02-R00.dwg 01 PLANTAS E CORTES 1:50 
PE-ARQ-PASSARELA_SJ02-FL01-02-R00.dwg 02 DETALHES VARIADA 
    
    
RELATÓRIO    
DADOS GERAIS DO CONTRATO/PROJETO    
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PROJETO EXECUTIVO DE URBANISMO DESCRIÇÕES  
 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
 QUANTITATIVOS  
PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO DESCRIÇÕES  
 ESPECIFICAÇÕES DE PLANTIO  
 QUANTITATIVOS  
PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA QUIOSQUE (SEM BANHEIRO)  
 QUIOSQUE (COM BANHEIRO)  
 EDIFICIO ADMINISTRATIVO (MODELO 1)  
 COBERTURA QUADRA MAZERINE  
 PASSARELA SJ01 (MADEIRA)  
 PASSARELA SJ02 (MADEIRA)  
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
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