PROGRAMA ADOTE O VERDE
COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL
CENTRO SUL – CARE-CS

RELATÓRIO TÉCNICO DE PAISAGISMO 4º/2019
ÁREA: Praça da Harmonia
LOCALIZAÇÃO: Av. Nossa Senhora do Carmo com Rua Major Lopes - São Pedro
ADOTANTE: MACKENZIE ESPORTE CLUBE
CONVÊNIO: TERMO DE COOPERAÇÃO Nº01-042.624/18-32
DATA DA VISTORIA: 30/10/2019
N° DE PLACAS: 01 PLACA

A Prefeitura de Belo Horizonte, através da Coordenadoria de Atendimento Regional Centro Sul e do
Programa Adote o Verde, agradece a sua participação, cientes do importante papel que vocês
desenvolvem ao longo do ano e espera continuar esta parceria.
O objetivo desse trabalho é subsidiá-lo com informações sobre técnicas de jardinagem que possam
municiar as atividades dos profissionais ou empresas contratadas para execução das tarefas.
DICAS DE PRIMAVERA

Cuidados com o gramado:
O gramado está “acordando” depois do inverno e entrando em período de pleno desenvolvimento.
Com alguns cuidados, logo no começo da primavera estará exuberante. Aere o gramado, perfurando o
solo com algum objeto pontudo. Em seguida, cubra os buracos abertos com uma mistura de areia e
matéria orgânica (não use esterco animal pois este pode vir com sementes de ervas daninhas). Espalhe
adubo na área de forma homogênea. Use NPK 20-05-20 (50 g/m²). Logo depois da aplicação regue
com abundância. Apare a grama sempre que ela atingir três centímetros de altura.
Adubação:
Na primavera adube os canteiros de ornamentais com 3 pequenas aplicações de NPK 10-10-10
(50g/m²) com intervalos de 1 mês. Aplique no solo depois de escarificado com um garfo manual ou
ancinho.
Poda:
Pode as plantas que tenham sofrido alguma deterioração no inverno para incentivar nova brotação.
Elimine os galhos em mau estado e retire as folhas amareladas ou secas. As azaléias devem ser
podadas agora no fim do inverno, após a floração, para que rebrotem com mais vigor permitindo flores
mais exuberantes.
Apontamos a seguir observações sobre a situação atual da área adotada, algumas sugestões e
orientações:
Local recebe manutenção adequada atualmente, conforme descrito nas imagens de nossa vistoria
abaixo. Notamos, porém, algumas pichações na praça, sugerimos utilizar de materiais adequados para
limpeza/remoção.

Entretanto, os jardins estão em harmonia e com cuidados notáveis.
À seguir, imagens de nossa vistoria no local adotado.

Belo Horizonte, 13 de novembro de 2019

_____________________________________

Coordenação de Atendimento Centro Sul
Patrícia Furtado Ferreira Lage

_________________________________
Selma Nunes Terra
Paisagista - Coordenadora

Obs.:
* Em casos de dúvidas, favor entrar em contato com a equipe do Programa Adote o Verde no telefone (31)
3277-5112. Falar com Selma Terra; Gualter Loureiro, Lílian Kiefer ou pelo e-mail averdecs@pbh.gov.br
* Apoio: Lílian Kiefer (estagiária de Engenharia Civil); Jairo Câmara (estagiário de Arquitetura e
Urbanismo).

