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I. MEMÓRIA DESCRITIVA 

1. INTRODUÇÃO  

A presente Memória Descritiva e Justificativa refere-se ao Projecto de Integração 

Paisagística (PIP) da Regularização do Rio Seco a montante da EN 125.  

A regularização desenvolver-se-á numa extensão total de 1 036 m e deverá ser atravessada 

pela futura 3ª Circular de Faro e pela EN 125.  

As áreas a tratar e que serão objecto de integração paisagística, correspondem às margens 

do rio Seco, entre o limite superior dos gabiões e a respectiva faixa de expropriação. 

Para a elaboração do presente projecto de execução recorreu-se à consulta dos seguintes 

documentos de trabalho: 

♦ Esboço corográfico à escala de 1:25 000; 

♦ Plantas e perfis longitudinais do traçado, nas escalas 1:1 000 (H) e 1:100 (V), assim 

como respectivos  perfis transversais na escala 1:50 e 1:20; 

♦ Perfis transversais tipo do traçado; 

♦ Memória descritiva e justificativa do projecto rodoviário; 

♦ Estudo Geológico e Geotécnico. 
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2. DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 

Com o presente PIP visa-se colmatar potenciais perturbações a nível ambiental e 

paisagístico, resultantes da implementação da regularização do Rio Seco a Montante da 

EN125, nomeadamente, devido às terraplenagens, conciliando aspectos básicos, 

designadamente, estéticos, funcionais e económicos. 

Da integração dos vários aspectos que constituem a execução de uma obra deste tipo, 

propõe-se um espaço, onde o material vegetal a plantar ao longo das margens do rio deverá 

fazer parte da galeria ripícola, de forma a contribuir para a estabilidade do solo, aumentando 

a taxa de infiltração das águas pluviais, criando igualmente um corredor ecológico propício à 

interligação entre diferentes áreas vitais para as espécies faunísticas. Esta nova 

organização paisagística do espaço, deverá assegurar uma melhoria das condições 

estéticas, funcionais e microclimáticas locais.  

Dever-se-á então plantar uma faixa contínua de vegetação ao longo do curso de água 

composta por espécies arbóreo-arbustivas organizadas da seguinte forma: espécies 

arbóreas junto à faixa de expropriação, as quais não deverão ser plantadas a menos de 1 m 

da mesma; espécies arbustivas junto aos muros de gabião, que também deverão ser 

plantadas a pelo menos 1 m de distância dos mesmos. 

Surge-nos então um espaço renaturalizado, com função de corredor verde, que ajuda a reter 

e absorver a infiltração das água pluviais, minimizando a possibilidade de cheias. A escolha 

da vegetação da galeria ripícola prende-se com o facto deste tipo de áreas, sujeitas a 

encharcamento temporário (linhas de água de carácter torrencial), não possuírem em 

diversas situações, a capacidade de infiltração e absorção necessárias. Este facto deve-se 

na maioria das vezes a uma impermeabilização das margens dos rios, ou existência de 

vegetação sem capacidade de retenção da água excedentária.  
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Estrato arbóreo 

A nível arbóreo são propostas um conjunto de árvores de folha caduca, todas elas 

pertencentes à galeria ripícola, com diferentes formas e cores de foliação, de modo a 

obtermos diferentes intensidades cromáticas e texturais ao longo das estações do ano. 

Alnus glutinosa (Amieiro)  52 un. 

Fraxinus angustifolia (Freixo)  42 un. 

Salix alba  (Salgueiro branco) 38 un. 

Salix fragilis  (Salgueiro frágil) 31 un. 

Populus nigra  (Choupo negro) 58 un. 

Ulmus procera (Ulmeiro)  37 un. 

 

Estrato arbustivo 

Propõem-se arbustos de três espécies também pertencentes à galeria ripícola, cuja escolha 

está relacionada com as dimensões, coloração das folhas e/ou das flores, nomeadamente: 

Salix atrocinerea (Borrazeira)   51 un. 

Sambucus nigra (Sabugueiro)  73 un. 

Tamarix africana (Tamargueira)  56 un. 

 

Independentemente dos aspectos funcionais, estéticos e técnicos, todas as espécies 

propostas caracterizam-se por apresentarem uma elevada resistência e rusticidade e boa 

adaptação ao meio em que se deverão inserir. 
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II. CADERNO DE ENCARGOS 

A informação relativa aos seguintes items será remetida para o Caderno de Encargos do 

EP, EPE: 

1. GENERALIDADES 

2. NATUREZA E QUALIDADE DOS MATERIAIS 

2.1 MATERIAIS E INERTES 

2.1.1 TERRA VIVA 

2.1.2 AGUA 

2.1.3 FERTLILIZANTES 

2.1.4 CORRECTIVOS 

2.1.5 FIXADORES 

2.1.6 PROTECTORES 

2.1.7 ATILHOS 

2.1.8 TUTORES 

2.2 MATERIAL VEGETAL 

2.2.1 PLANTAÇÕES 

2.2.1.1 ÁRVORES 

2.2.1.2 ARBUSTOS 

2.3 MATERIAIS NÃO ESPECIFICADOS 

3. MODO DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 

3.1 LIMPEZA E DESMATAÇÃO 

3.2 DECAPAGEM 

3.3 PREPARAÇÃO DO TERRENO 

3.3.1 MOBILIZAÇÃO 

3.3.3 APLICAÇÃO DE TERRA VIVA 
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3.3.4 ABERTURA DE COVAS 

3.3.5.1 PLANTAÇÕES 

3.4 PLANTAÇÕES 

3.5 TRANSPLANTE DE ÁRVORES 

3.5.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS 

3.5.2 ABERTURA DE COVAS 

3.5.3 CORRECÇÕES DO SOLO 

3.5.4 COLOCAÇÃO DA ÁRVORE EM LOCAL DEFINITIVO 

3.5.5 PODA 

3.5.6 VALA DE ENRAÍZAMENTO 

3.5.7 REGA E FERTILIZAÇÃO 

3.5.8 IMOBILIZAÇÃO E TUTURAGEM 

4. TRABALHOS NO PERÍODO DE GARANTIA 

4.1 DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.2 REGAS 

4.3 FERTILIZAÇÕES 

4.4 RETANCHAS 

4.5 CORTES DE VEGETAÇÃO 

4.6 LIMPEZA 

4.7 RECONSTITUIÇÃO DE VEDAÇÕES E COMPARTIMENTAÇÕES 
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A informação relativa aos itens seguintes será adicionada à informação mencionada no 

Caderno de Encargos do EP, EPE. 

2.1.1.1 PROFUNDIDADE E ARMAZENAMENTO 

A profundidade da decapagem deverá ser indicada e calculado o volume aproximado de 

terras a armazenar, devendo o empreiteiro ser responsabilizado caso este trabalho não seja 

executado. 

A profundidade da decapagem varia com o perfil e a natureza dos solos é prevista por 

estudos geotectónicos, cujas indicações apontam para decapagens de terra vegetal. No 

presente caso esta profundidade pode variar entre os 0,30 e os 0,80 m de espessura, 

apenas nas zonas em que se preconiza uma sobreescavação na fundação das escavações 

e dos aterros. 

As terras devem ser armazenadas, depois da decapagem, em pargas de composto, de 

secção trapezoidal, cuja altura não deve exceder os 1,20 m e a base maior não deve ser 

superior a 3,00 m. Este tipo de pargas resulta da preparação de um composto com material 

verde resultante da decapagem dos matos e da remoção de árvores e arbustos de troncos 

de diâmetro inferior a 0,10 m que serão escacilhados e da posterior adição de uma adubação 

mineral. A parte superior das pargas deve ficar ligeiramente côncava para permitir uma boa 

infiltração da água. 

As zonas de armazenamento devem estar localizadas em linhas extensas, em locais de fácil 

acesso, de forma a evitar custos de transporte.  

Se o período de armazenamento for superior a um ano convém fazer a remoção e 

arejamento com máquinas ligeiras, ou no Outono, a sementeira duma leguminosa como, por 

exemplo, o Lupinus luteus, para enterrar na Primavera, depois da floração. A espécie 

indicada possui um sistema radicular profundante, que facilita o arejamento, tendo ainda a 

vantagem, como é sabido, de fixar o azoto da atmosfera, contribuindo para uma melhoria da 

terra. 
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2.2.2 ETIQUETAGEM E RÓTULOS 

As árvores e arbustos a plantar deverão ser do género, espécie, variedade e quantidade 

indicadas nas peças desenhadas e na lista de plantas constante neste caderno de 

encargos. Para cada grupo de espécies e/ou variedades dever-se-á etiquetar uma planta 

com o nome botânico correcto. Assim sendo, não se deverá separar nenhum grupo de 

plantas antes de o etiquetar. 

Não será considerada qualquer substituição de espécies ou tamanhos de um determinado 

grupo de plantas, a menos que seja apresentada uma notificação por escrito à fiscalização 

referindo que dito grupo de plantas - caracterizado por dadas espécie, tamanho e 

quantidade – não se encontra disponível durante o Período do Contracto. Toda e qualquer 

substituição será feita somente após a fiscalização ter dado a sua aprovação por escrito. 

 

2.2.3 ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO 

As plantas com raízes nuas ou com as raízes enroladas em material poroso devem ser 

mergulhadas numa mistura de material de retenção ou calcadas no solo num local 

adequado. As plantas entregues em feixes deverão ser separadas, procedendo-se a 

pequenos cortes sempre que necessário, para que as raízes consigam estabelecer um bom 

contacto com o meio em que serão mergulhadas.  

O local de armazenamento será bem drenado e abrigado. Além disso, dever-se-á garantir a 

irrigação sempre que tal se justifique, de forma a manter a densidade da mistura em que se 

encontram. 

 

3.3.2 DESPEDREGA OU RETIRADA DE RESTOS DE OBRA (ENTULHOS DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL) 

Sempre que esta operação se torne necessária, ela atingirá os 0,15 m superficiais e 

consistirá numa recava manual com escolha e retirada de todas as pedras e materiais 

estranhos ao trabalho, com dimensões superiores a 0,05 m. 
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3.3.5 FERTILIZAÇÕES 

É proibida a aplicação de fertilizantes ou adubo químico em situações de excesso de água 

no solo, devendo nestas situações aguardar-se que o mesmo retome o seu estado de 

humidade natural. 

O fertilizante deverá ser fornecido no local em sacos selados e acompanhado dum 

certificado de composição. 

 

3.4.1 GERAL 

As covas de plantação de árvores terão as dimensões de 0,6 x 0,6 x 0,6 m, e serão 

preenchidas com terra vegetal. 

Os covachos de plantação de arbustos terão as dimensões de 0,4 × 0,4 × 0,4 m. 

 

3.4.2 ÁRVORES 

Quadro 3.4.2.1 - Espécie de árvores a plantar 

Nome N.º de Plantas 

Alnus glutinosa 52 

Fraxinus angustifolia 42 

Salix alba 38 

Salix fragilis 31 

Populus nigra 58 

Ulmus procera 37 
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3.4.3 ARBUSTOS 

Quadro 3.4.3.1 - Espécie de arbustos a plantar 

Nome Nº Plantas 

Salix atrocinerea 51 

Sambucus nigra 73 

Tamarix africana 56 

 

3.4.4 PODA DE PLANTAÇÃO 

No momento da plantação é preciso intervir, quer na parte aérea, quer no sistema radicular, 

para estabelecer um bom equilíbrio entre ambos. 

a) Plantas fornecidas em raiz nua 

Para evitar uma grande crise de transplantação e uma elevada percentagem de falhas, 

somente as plantas de folha caduca devem ser plantadas de raiz nua. 

A poda da parte aérea consiste na eliminação dos ramos secos, partidos, mal atempados e 

com inserção defeituosa. Trata-se de uma poda de formação, que deve ser apropriada a 

cada espécie e ao objectivo que se pretende alcançar. 

No sistema radicular a poda consiste em eliminar as raízes de muito pequeno diâmetro 

(inferior a 2 ou 3 mm), as que se cruzem ou que estejam mal inseridas e avivar o corte das 

raízes que foram cortadas ou partidas durante o arranque ou transporte. 

b) Plantas fornecidas em torrão ou contentor. 

A poda da parte aérea, das plantas fornecidas nestas condições, limitar-se-á a uma simples 

poda de formação e correcção de ramagem, para minimizar a crise de transplantação. 

No que respeita ao sistema radicular é preciso verificar se as raízes estão a crescer 

enroladas na periferia do torrão, como tantas vezes acontece quando as plantas 

permanecem muito tempo no mesmo contentor. Nestas circunstâncias deve cortar-se 

parcialmente essas raízes, para as obrigar a ramificar e retomar o crescimento normal. 
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