Oe

Oe

Oe

Os
2Pl

Qs

Oe

Pd
3Au

Oe
2Ln
2Pg

3Pg

PH0.1-INT.1

3No

Fa

Os

Pa

3Au
6Pl

4Cg

Pa

Fa

Qs

2Cm

Cs
Cs

Cs
Cs

2No

Qs

4Ln

Qs
Qs

Oe

2Ln
Qr

2Cg

Pd

Oe

Pd
2No

Fa
2Cm
2Cm

Au Pa

Os

Pd

Oe

Cs

Oe

Fa

Pa

Pa

PH0.2-LIG-EN269

Fa

2Cm
2No

Qr

Qs

Pa
Qr

Oe

Qs

Qr

Pd
Fa

Pa

Os

Pd

Fa

Os

Fa
Qs

Pa

Cs
Os
Qs Qs

Pd
Pd

2Pl

REST. km 314+254

ACESSO 3

Qr

Oe
Oe

Fa

2Ln

Pa

3Cm
3No

Os
Os

Os
Cs

3No

Pa

ACESSO 1

3No

Cs
Os

2Ln

Pa

Os

Pa
2Pl

Oe
Cs
2Pg

P.H. ACESSO 2

Cs
Os

Qs

3Pl 2Ta

Qs

PH0.1-LIG-EN269

2Ln
4Ta

3Ta

Pd
Pd

Os

ROTUNDA 1

Pd
Os
Os

RAMO A

NOTAS:
44

44

42

42

40

40
Xx

38

38
Projetista

Cynodon dactylon (8%)
Festuca ampla (12%)

..\..\..\versao 1\desenhos\bases\GIBB Engineering_Logotipo.jpg

36

36

Susana Dias Pereira

Data

Halimium calycinum (20%)

Outubro 2019

Lolium perenne (25%)

Susana Dias Pereira

Poa pratensis (5%)

PF15_PE_V10_T10.2_002

Trifolium campestre (15%)
Trifolium repens (15%)

34

Xx
Linha

34

Linha do Algarve
Local

Tunes - Lagos
Fase do Projeto

32

32
AMBIENTE

TALUDE (D > 4m)
TALUDE (D < 4m)
+

TALUDE (D < 4m)

TALUDE (D > 4m)

Engenharia e Ambiente:

Nome do Empreendimento

+

do Rest. ao km 314+254

PERFIL TRANSVERSAL AO KM 0+300

Escalas

H=1/1000

Tipo

316 -

-

02

-

Data

0
0+0
0

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

0

00
0 +0

0
0+1
0

PERFIL TRANSVERSAL AO KM 0+300

00
0+2
Oe
Pd

4Cg

3Pl

Os

Oe
Oe

2Cg

4Ta

Oe

3Au

Cs
Cs

2Pg

3Ln Qs
Au
Cs
Pl Qs
3Ta

Qs

3Ln

Oe

Qr
3Pl

0+300

Qs

Oe
Pd
4Ta

Oe

Oe

Qr
2Pl

2,25 4,00 4,00 2,25

3Ln

Cs

3Pl
Cs
2Au

2Au
3Ln
Qr

2Pl
Qr

NOTAS:
0+364

3Cg

3Ta Oe

Os Au
Cs

2Cg

Pd

Pd

3Cg

Projetista
GIBB Engineering_Logotipo.jpg

Susana Dias

Data

Outubro 2019
Susana Dias

PF15_PE_V10_T10.2_003

Linha do Algarve
Tunes - Lagos
Xx

Xx

AMBIENTE
Engenharia e Ambiente:

Rest. do km 330+009
----

H=1/1000 | 1/100

316

03

LINHA DO ALGARVE
PF15 – ESTUDO PRÉVIO, ESTUDO DE IMPACTE
AMBIENTAL E PROJETO DE EXECUÇÃO PARA A
ELETRIFICAÇÃO DA LINHA DO ALGARVE NO TROÇO
TUNES - LAGOS
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Tomo 10.2 – Projeto de integração Paisagística –
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MQT
PF15_PE_V10_T10.2_MQT_01
Nº SAP
Versão 02 Outubro/2019

PF15_PE_V10_T10.2_MQT_01

1/9

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL
Projeto da Eletrificação da Linha do Algarve
Troço Tunes – Lagos,
entre os PK302+246 e PK 346+814
PROJETO DE EXECUÇÃO
VOLUME 10-DIVERSOS
TOMO 10.2-PROJETO DE INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA
PF15_PE_V10_T10.2_MQT_01

RESTABELECIMENTO AO PK330+009
PROJETO DE EXECUÇÃO - PIP
MAPA DE QUANTIDADES
Código
F.10
F.10.02
F.10.02.04.01

F.10.02.04.01.01
F.10.02.04.01.02

F.10.02.04.01.02.01
F.10.02.04.01.02.02
F.10.02.04.01.03
F.10.02.04.01.03.02
F.10.02.04.01.03.02.01
F.10.02.04.01.03.02.02
F.10.02.04.01.03.03
F.10.02.04.01.04

F.10.02.04.01.04.01
F.10.02.04.01.04.02
F.10.02.04.99

TOTAL

Descrição
Integração Paisagística - Rest. ao km 330+009
Integração paisagística, incluindo todos os trabalhos, materiais,
equipamentos, transporte e colocação de resíduos em destino final
adequado:
Escavação de terra vegetal em empréstimo, proveniente da camada
superficial de terrenos, incluindo eventual indemnização.
Colocação de terra vegetal, reutilizando os produtos da decapagem
previamente armazenados (01.01.05) e/ou provenientes de
empréstimo (04.01.01.01), incluindo todos os trabalhos necessários,
designadamente a carga, transporte e espalhamento:
Em revestimento de taludes
Em outras áreas confinantes, conforme definido no projecto
Sementeiras, incluindo o fornecimento das espécies, preparação e a
adubação do solo, e trabalhos no período de garantia:
Hidrossementeira
- Herbácea
- Arbustiva
Aditivos diversos
Plantação, incluindo o fornecimento das espécies, a abertura e
enchimento de covas, a adubação, a colocação de mulch, a
tutoragem, a retancha, a manutenção e as regas:
Árvores
Arbustos
Outros trabalhos
Limpeza geral do terreno, incluindo remoção de lixos, pedras e
entulhos para vazadouro autorizado, conforme descrito nas C.T.E., a
realizar na área degradada do troço final

Unid

Quantidade

m3

646.778

m3
m3

0
646.778

m2
m2
m2

4183
0
4183

un
un

29
70

m2

4183

P.U. (€)

Total (€)
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MQT
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INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL
Projeto da Eletrificação da Linha do Algarve
Troço Tunes – Lagos,
entre os PK302+246 e PK 346+814
PROJETO DE EXECUÇÃO
VOLUME 10-DIVERSOS
TOMO 10.2-PROJETO DE INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA
PF15_PE_V10_T10.2_MQT_02

RESTABELECIMENTO AO PK330+009
PROJETO DE EXECUÇÃO - PIP
MAPA DE QUANTIDADES
Código
F.10
F.10.02
F.10.02.04.01

F.10.02.04.01.01

F.10.02.04.01.02

F.10.02.04.01.02.01
F.10.02.04.01.02.02
F.10.02.04.01.03
F.10.02.04.01.03.02
F.10.02.04.01.03.02.01
F.10.02.04.01.03.02.02
F.10.02.04.01.03.03
F.10.02.04.01.04

F.10.02.04.01.04.01
F.10.02.04.01.04.02
TOTAL

Descrição
Integração Paisagística - Rest. ao km 314+254
Integração paisagística, incluindo todos os trabalhos, materiais,
equipamentos, transporte e colocação de resíduos em destino final
adequado:
Escavação de terra vegetal em empréstimo, proveniente da camada
superficial de terrenos, incluindo eventual indemnização. (art.
08.03.04.01.02 SGR/DPU)
Colocação de terra vegetal, reutilizando os produtos da decapagem
previamente armazenados (01.01.05) e/ou provenientes de
empréstimo (04.01.01.01), incluindo todos os trabalhos necessários,
designadamente a carga, transporte e espalhamento:
Em revestimento de taludes
Em outras áreas confinantes, conforme definido no projecto
Sementeiras, incluindo o fornecimento das espécies, preparação e a
adubação do solo, e trabalhos no período de garantia:
Hidrossementeira
- Herbácea
- Arbustiva
Aditivos diversos
Plantação, incluindo o fornecimento das espécies, a abertura e
enchimento de covas, a adubação, a colocação de mulch, a
tutoragem, a retancha, a manutenção e as regas:
Árvores
Arbustos

Unid

Quantidade

m3

0

m3
m3

1212.96
1008.834

m2
m2
m2

14393.4
8148.16
22541.56

un
un

105
141

P.U. (€)

Total (€)
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INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL
Projeto da Eletrificação da Linha do Algarve
Troço Tunes – Lagos,
entre os PK302+246 e PK 346+814
PROJETO DE EXECUÇÃO
VOLUME 10-DIVERSOS
TOMO 10.2-PROJETO DE INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA
PF15_PE_V10_T10.2_EOR_01

RESTABELECIMENTO AO PK330+009
PROJETO DE EXECUÇÃO - PIP
ESTIMATIVA ORÇAMENTAL
Código
F.10.02

Descrição

Unid

Quantidade

P.U. (€)

Total (€)

m3

646.78

25.00

16.169.45 €

646.78

15.00

9.701.67 €

4183.00

1.50
1.50
0.50

6.274.50 €

F.10.02.04.01

Integração Paisagística - Rest. ao km 330+009
Integração paisagística, incluindo todos os trabalhos, materiais,
equipamentos, transporte e colocação de resíduos em destino final
adequado:

F.10.02.04.01.01

Escavação de terra vegetal em empréstimo, proveniente da camada
superficial de terrenos, incluindo eventual indemnização.

F.10.02.04.01.02
F.10.02.04.01.02.01
F.10.02.04.01.02.02

Colocação de terra vegetal, reutilizando os produtos da decapagem
previamente armazenados (01.01.05) e/ou provenientes de
empréstimo (04.01.01.01), incluindo todos os trabalhos necessários,
designadamente a carga, transporte e espalhamento:
Em revestimento de taludes
Em outras áreas confinantes, conforme definido no projecto

m3
m3

F.10.02.04.01.03
F.10.02.04.01.03.02
F.10.02.04.01.03.02.01
F.10.02.04.01.03.02.02
F.10.02.04.01.03.03

Sementeiras, incluindo o fornecimento das espécies, preparação e a
adubação do solo, e trabalhos no período de garantia:
Hidrossementeira
- Herbácea
- Arbustiva
Aditivos diversos

m2
m2
m2

F.10.02.04.01.04
F.10.02.04.01.04.01
F.10.02.04.01.04.02
F.10.02.04.99

Plantação, incluindo o fornecimento das espécies, a abertura e
enchimento de covas, a adubação, a colocação de mulch, a
tutoragem, a retancha, a manutenção e as regas:
Árvores
Arbustos
Outros trabalhos
Limpeza geral do terreno, incluindo remoção de lixos, pedras e
entulhos para vazadouro autorizado, conforme descrito nas C.T.E., a
realizar na área degradada do troço final

TOTAL

4183.00

2.091.50 €

1.50
un
un

29
70

30
3

870.00 €
210.00 €

m2

4183

0.25

1045.75
36.362.87 €
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INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL
Projeto da Eletrificação da Linha do Algarve
Troço Tunes – Lagos,
entre os PK302+246 e PK 346+814
PROJETO DE EXECUÇÃO
VOLUME 10-DIVERSOS
TOMO 10.2-PROJETO DE INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA
PF15_PE_V10_T10.2_EOR_02

RESTABELECIMENTO AO PK330+009
PROJETO DE EXECUÇÃO - PIP
ESTIMATIVA ORÇAMENTAL
Código
F.10
F.10.02

Descrição

Unid

Quantidade

P.U. (€)

Total (€)

F.10.02.04.01.01

Integração Paisagística - Rest. ao km 314+254
Integração paisagística, incluindo todos os trabalhos, materiais,
equipamentos, transporte e colocação de resíduos em destino final
adequado:
Escavação de terra vegetal em empréstimo, proveniente da camada
superficial de terrenos, incluindo eventual indemnização. (art.
08.03.04.01.02 SGR/DPU)

F.10.02.04.01.02
F.10.02.04.01.02.01
F.10.02.04.01.02.02

Colocação de terra vegetal, reutilizando os produtos da decapagem
previamente armazenados (01.01.05) e/ou provenientes de
empréstimo (04.01.01.01), incluindo todos os trabalhos necessários,
designadamente a carga, transporte e espalhamento:
Em revestimento de taludes
Em outras áreas confinantes, conforme definido no projecto

m3
m3

1212.96
1008.834

15
15

18.194.40 €
15.132.51 €

F.10.02.04.01.03
F.10.02.04.01.03.02
F.10.02.04.01.03.02.01
F.10.02.04.01.03.02.02
F.10.02.04.01.03.03

Sementeiras, incluindo o fornecimento das espécies, preparação e a
adubação do solo, e trabalhos no período de garantia:
Hidrossementeira
- Herbácea
- Arbustiva
Aditivos diversos

m2
m2
m2

14393.4
8148.16
22541.56

1.5
1.5
0.5

21.590.10 €
12.222.24 €
11.270.78 €

F.10.02.04.01.04
F.10.02.04.01.04.01

Plantação, incluindo o fornecimento das espécies, a abertura e
enchimento de covas, a adubação, a colocação de mulch, a
tutoragem, a retancha, a manutenção e as regas:
Árvores

un
un

105
141

30
3

3.150.00 €
423.00 €
81.983.03 €

F.10.02.04.01

F.10.02.04.01.04.02
TOTAL
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1

OBJETIVO DA EMPREITADA

O presente documento integra o Volume 11, Tomo 11.2 – Projeto de Integração Paisagística,
integrado no Projeto de Execução do Projeto de Eletrificação da linha do Algarve no troço TunesLagos, desenvolvido pelo Consórcio GIBB / QUADRANTE / PROSPECTIVA, para a IP –
Infraestruturas de Portugal, SA (IP).
A Integração Paisagística compreende os seguintes trabalhos:


Preservação da vegetação existente – A implementação dos dois restabelecimentos no âmbito
do projeto de modernização da linha férrea referida implicará necessariamente o abate de
muitas árvores e arbustos, interferindo negativamente, por esse facto, na paisagem que
atravessa, pelo que é absolutamente necessário limitar essa destruição estritamente à faixa de
ocupação das novas vias e às restantes áreas de apoio à obra;



Revestimento vegetal das superfícies não pavimentadas (sementeiras e plantações)
adjacentes aos dois restabelecimentos, a recuperação da área degradada no término do
Restabelecimento ao km 314+254, assim como a reconstituição da vegetação afetada pelo
decorrer da obra, cumprindo os objetivos descritos na Memória Descritiva do presente estudo.
As áreas a tratar correspondem genericamente àquelas que sofreram movimentações de terra,
ficando sem revestimento vegetal, incluindo igualmente as faixas laterais até ao limite de
intervenção.

PF15_PE_V11_T11.2_CTE_00
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2

MEDIDAS CAUTELARES

As medidas aqui preconizadas irão incidir nas áreas degradadas resultantes da realização da obra
da infraestrutura ferroviária em causa.

2.1

Proteção da vegetação existente

Toda a vegetação arbórea existente a preservar e integrar na intervenção, será cuidadosamente
protegida de modo a não ser afetada com a localização de estaleiros, depósitos de materiais,
instalações de pessoal ou outros e vias de circulação de máquinas e viaturas. A identificação e
isolamento destas áreas devem ser claros e o material utilizado durável e resistente. Compete ao
empreiteiro tomar as disposições adequadas ao efeito, nomeadamente instalando vedações e
resguardos onde for conveniente e necessário.
Antes do início da desmatação das zonas que serão alvo de intervenção, os exemplares de árvores
ou arbustos que apresentem valor ecológico ou ornamental e as espécies da flora local, de
interesse paisagístico, que justifiquem o custo de proteção ou o seu transplante, deverão ser
marcados com cintas e proceder-se ao seu transplante caso o seu porte o justifique, de acordo com
as condições ótimas para cada espécie, devendo este trabalho ser realizado por técnico
especializado.
Caso algum elemento arbóreo, fora da área expropriada, venha a ser afetado deverá ser
imediatamente substituído por outro com as mesmas características, devendo igualmente ser
considerado o seu transplante se este apresentar valor ecológico ou ornamental que justifique o
custo desta operação.

2.2

Controlo da Vegetação Alóctone Invasora

As áreas onde se detete a presença de espécies infestantes ou com conhecido comportamento
invasor deverão ser sujeitas a desmatação e limpeza de acordo com procedimentos adequados a
cada espécie e por pessoal qualificado.
São consideradas espécies alóctones invasoras as espécies não indígenas que têm vindo a
colonizar facilmente novas áreas, originando situações de competição com as espécies nativas e
promovendo o desequilíbrio da estrutura ou funcionamento dos ecossistemas de um dado território,
afectando significativamente a diversidade biológica.
As espécies invasoras estão devidamente identificadas no Anexo I do Decreto-Lei nº565/99 para
as quais existe um plano nacional com vista ao seu controlo e/ou erradicação.
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2.3

Proteção das linhas de água

No decorrer da obra deverá garantir-se a constituição de uma zona de proteção às linhas de água
temporárias e permanentes, na qual se deverão evitar as movimentações de terra, circulação de
máquinas e viaturas e depósitos de materiais.
Durante todos os trabalhos de terraplanagem deverá ser garantida a não obstrução dos leitos de
linhas de água, de modo a assegurar a preservação das galerias ripícolas.
Deverá proceder-se à reconstituição da vegetação ribeirinha nos locais onde esta for afetada,
nomeadamente nas zonas de influência das obras de arte, utilizando as espécies que integram as
as formações ripícolas locais.

2.4

Proteção do solo e decapagem

Para se evitar a destruição do solo, por contaminação ou compactação, o empreiteiro deverá definir
previamente um plano de circulações dentro da área de trabalho, com definição de percursos para
máquinas e viaturas, e exclusivamente pedonais, plano esse que terá de ser sujeito à aprovação da
Fiscalização.
Todas as áreas a ser intervencionadas no âmbito da obra devem ser previamente decapadas
antecedendo os trabalhos de movimentação de terras.
Esta terra deverá ser armazenada durante a fase de construção nas condições adequadas à sua
preservação (ver Modo de Execução dos Trabalhos), para utilização no revestimento das
superfícies a recuperar no âmbito do presente PIP.
A terra arável proveniente da decapagem constitui um banco de sementes, promovendo nas áreas
a recuperar a regeneração natural da vegetação da flora local.

2.5

Depósitos temporários, estaleiros e depósitos permanentes

O local escolhido para depósitos temporários ou permanentes e estaleiros deverá ser objeto de
autorização por parte das entidades com competência na matéria, de modo a garantir, entre outros
aspetos, a não afetação do coberto arbóreo, a interdição à utilização de solos agrícolas protegidos,
a obrigatoriedade de decapagem da terra arável, bem como a descompactação e eventual
cobertura com terra arável das zonas atingidas após a retoma dos depósitos.
Adverte-se, deste modo, para a necessidade imperativa de proceder à limpeza de todos os
materiais / resíduos resultantes da obra, não só na faixa expropriada, mas também nas outras áreas
onde se tenha verificado a sua acumulação indevida.
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Os depósitos de terra arável, pelas suas características específicas, será referenciada em alínea
própria deste caderno de encargos.
Os depósitos permanentes são um problema constante da nossa paisagem, pelas características
inestéticas que lhes são próprias e normalmente também, pelos efeitos que se lhes encontram
associados.
Quanto aos depósitos permanentes, são de referir como principais recomendações:


A criteriosa escolha do local;



A conveniente modelação dos terrenos e a sua integração na paisagem mediante plantação
adequada;



A não utilização de materiais dominantes que sejam constituídos por elementos argilosos
finos. Se eventualmente tal não for possível, deverá, justificadamente, a empresa adjudicatária
proceder à sua drenagem, bem como à plantação de espécies dotadas de elevada capacidade
de consumo de água;



Acompanhamento por Fiscalização Técnica especializada.

Após a conclusão dos trabalhos, o empreiteiro deverá proceder à recuperação de todas as áreas de
apoio à obra, isto é, acessos, estaleiros, áreas de depósitos temporários e permanentes, entre
outras. Com esta requalificação paisagística pretende-se valorizar a paisagem, cuja qualidade ficará
diminuída pela execução da obra.
Para que estas áreas não se assumam como zonas degradadas, e após recuperação se
enquadrem na paisagem envolvente, o presente Projeto de Integração Paisagística recomenda:


Remoção de todos os produtos residuais designadamente solos sobrantes, materiais
granulares, betão e betão betuminoso;



Remoção dos pavimentos, descompactação do solo e escarificação;



A conveniente modelação dos terrenos estabelecendo a concordância com o terreno natural
de uma forma regrada, restituindo no mínimo a situação existente (antes do início da obra).
Alerta-se para o facto, que esta modelação deverá estar condicionada à drenagem superficial
dos terrenos envolventes, não podendo interferir ao escoamento normal da água;



Colocação de uma camada de terra arável que deverá ser preferencialmente proveniente da
camada superficial dos terrenos ocupados pela obra, e obtida por decapagem;



Realização de uma sementeira herbácea semelhante à do presente Projeto de Integração
Paisagística na totalidade das superfícies sujeitas a intervenção;
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Realização de plantações individuais, utilizando preferencialmente espécies autóctones e se
na proximidade de linhas de água, vegetação ripícola, nomeadamente Fraxinus angustifólia,
Salix salvifolia subsp. Australis, Nerium oleander, Tamarix africana, T. mascatensis e T. galica.

Salienta-se que as operações suprarreferidas deverão obedecer ao modo de execução de trabalhos
estipulado pelo presente Projeto de Integração Paisagística.

2.6

Zonas de empréstimo

A localização destas zonas é estabelecida de acordo com as necessidades da infraestrutura em
construção e as disponibilidades da região.
Dado que as zonas de empréstimo originam de um modo geral impactes negativos sobre o
ambiente, e em particular, sobre a paisagem deverá evitar-se a sua multiplicação, concentrando-se
preferencialmente num só local, devendo estes locais ser autorizados pelas entidades com
competência na matéria.

2.7

Manutenção dos taludes e das faixas adjacentes

A conservação dos taludes e faixas laterais respetivas reveste-se de especial importância no que se
refere à limpeza do lixo potencialmente largado, bem como na manutenção e limpeza periódica dos
taludes e bermas para a minimização do risco de incêndio. Chama-se desta forma a atenção para a
necessidade de cumprir escrupulosamente o Projeto de Integração Paisagística, no qual é prevista
a realização de uma hidrossementeira essencialmente composta por vegetação herbácea
autóctone, ou adaptada às condições edafo-climáticas, o que permitirá simultaneamente fixar os
terrenos a manter um baixo valor calorífico.
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3

NATUREZA E QUALIDADE DOS MATERIAIS

3.1

Materiais não especificados

Todos os materiais não especificados e de emprego na obra deverão satisfazer as condições
técnicas de resistência e segurança impostas pelos regulamentos que lhes dizem respeito, ou terem
características que satisfaçam as boas normas de construção. Poderão ser submetidos a ensaios
especiais específicos para a sua verificação, tendo em conta o local de emprego, o fim a que se
destinam e a natureza do trabalho que se lhes vai exigir, reservando-se à Fiscalização o direito de
indicar para cada caso as condições a que devem satisfazer.

3.2

Água

A água a empregar em regas de pavimentos será doce, limpa, isenta de ácidos, substâncias
orgânicas ou deliquescentes, resíduos ou quaisquer outras impurezas, em especial cloretos,
sulfatos e óleos.

3.3

Herbicida

Os produtos herbicidas a aplicar no processo de construção dos pavimentos e na erradicação de
espécies alóctones invasoras, deverão ser do tipo adequado, conforme proposta do empreiteiro e
sujeito à aprovação da fiscalização.
A embalagem deverá chegar à obra com o selo de origem e deverão ser cumpridas todas as
indicações do fabricante respeitantes ao seu armazenamento e conservação.

3.4

Terra vegetal

A terra utilizada na cobertura dos taludes e nas covas de plantação de árvores e arbustos deverá
ser proveniente da camada superficial dos terrenos, preferencialmente dos ocupados pela
implantação do traçado, e obtida por decapagem.
A terra deverá ser fértil e de textura franca. Deverá ser isenta de pedras com diâmetro superior a
0,05 m, assim como de elementos prejudiciais (entulhos, raízes, troncos, etc.). A quantidade
admissível de pedra miúda (com diâmetro inferior a 0,05 m) não deve exceder 10% do volume de
terra.
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Caso o volume de terra vegetal não seja suficiente, ou esta não apresentar as características de
qualidade, deverá ser adquirida em fornecedor certificado.
A terra vegetal deve apresentar ainda as seguintes características:


o pH deve situar-se entre 5,0 e 7,0;



a condutividade elétrica dever ser inferior a 1500 micros/cm num extrato de solo;



azoto (N): não deve ser inferior a 0,2%;



fósforo disponível (P): não deve ser inferior a 70 ppm quando extraído com 4,2% de NaHCO3
a pH 8,5;



potássio disponível (K): não deve ser inferior a 300 ppm quando extraído com 8% de nitrato de
amónia.

Corretivos

3.5


Corretivos químicos - Agripo, Agroliz ou equivalente



Corretivos orgânicos industriais, doseando, no mínimo, 40% de matéria orgânica: Fertor,
Ferthumus, Guano ou Turfa neutralizada, ou equivalentes, para a sementeira clássica e
plantações e Biovert Hum ou equivalente, para a hidrossementeira.

Fertilizantes

3.6


Adubo químico ternário: doseando pelo menos 10-10-10 de NPK, aconselhando-se a
utilização de adubo na dosagem NPK 20-30-8, rico em fósforo e com azoto capsulado que se
liberta durante 20 semanas (com 20% Polyon, do tipo “BoskBlend HS”) na hidrossementeira a
realizar nos taludes de escavação com inclinação maior que 1/1,5 (V\H);



Adubo azotado nitroamoniacal 20,5%;



Adubos orgânicos;



3.7

Estrume que deverá ser bem curtido e proveniente das camas de gado bovino ou cavalar.

Fixador ou estabilizador de solo

Poderá ser de origem vegetal, orgânica ou sintética, conforme indicado no projeto ou proposto pelo
Empreiteiro, e desde que aprovado pela Fiscalização tendo em vista o sucesso dos trabalhos.
Destacam-se os compostos de origem orgânica do tipo “BoskBest MB” ou equivalente, consistindo
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numa mistura altamente concentrada de microrganismos benéficos que atuam sobre o solo
promovendo o seu arejamento e melhorando consequentemente a sua estrutura.

3.8

Bio estimulante

Destaca-se o bio estimulante natural à base de extratos de algas do tipo “Pronto”, a adicionar à
hidrossementeira, o qual contém azoto, aminoácidos naturais, ácidos húmicos e citoquininas, que
promovem a germinação das plantas e aceleram a sua instalação.

3.9

Protetor de sementes

Como protetor de sementes recorrer-se-á a um composto de fibras de madeira, fisiologicamente
inertes, unidas por um fixador não tóxico, do tipo “Ecofibra IsoAegis BFM”, da Atlanlusi ou
equivalente. Este fixador forma uma mistura viscosa sobre o talude que, quando seca, cria uma
manta porosa de elevada resistência mas que não inibe a germinação e o crescimento das plantas,
assegurando a fixação da hidrossementeira ao talude, mesmo quando na presença de materiais
rochosos.

3.10

Material Vegetal

Todo o material vegetal será designado pelo seu nome Botânico, com referência obrigatória ao
Género, Espécie, Variedade ou Cultivar.
O material vegetal a utilizar deverá estar de acordo com o especificado no Projeto (Desenhos e
Mapa de Quantidades de Trabalho). Não serão aceites quaisquer substituições de Género, Espécie,
Variedade ou Cultivar, sem a prévia autorização por escrito da Fiscalização. Caso se verifiquem
substituições não autorizadas, a sua remoção e replantação de acordo com o projeto será imediata,
sendo os custos da total responsabilidade do Empreiteiro.
Os exemplares apresentarão as características típicas da sua Espécie, Variedade ou Cultivar, salvo
indicações específicas em contrário. Todo o material vegetal será proveniente de Viveiro
qualificados.
O Material vegetal deverá apresentar um bom desenvolvimento vegetativo da parte aérea e um
vigoroso sistema radicular. Dever-se-á apresentar em boas condições fitossanitárias, vigoroso, livre
de defeitos, deformações, abrasões na casca, queimaduras, doenças, insetos, pragas ou outras
formas de infeção, sendo de imediato rejeitadas caso estas condições não se verifiquem.
As plantas a fornecer deverão apresentar torrões firmes e intactos, devendo ser rejeitadas as
plantas que tenham perdido parte ou apresentem danos do sistema radicular. Os exemplares em
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torrão protegido ou em contentores deverão apenas ser manipulados pelo torrão ou contentor e
nunca pela parte aérea.
Durante o transporte o material vegetal deverá circular em veículo fechado ou coberto, protegido
contra temperaturas extremas, vento, insolação excessiva ou outras condições atmosféricas
adversas. Se o transporte se efetuar em contentor fechado, o material vegetal deverá ter condições
de ventilação adequadas, para evitar transpirações excessivas. Todos os carregamentos de
transporte de material vegetal deverão ser acompanhados por guia de transporte, devendo ser
verificadas pela Fiscalização. Os transportes de material vegetal nacionais ou internacionais
deverão ser feitos de acordo com os preceitos legais confirmados através dos documentos
respetivos.
As descargas deverão ser efetuadas por conta do empreiteiro, no local da obra, tanto quanto
possível na proximidade do local de plantação. Deverão ser observadas todas as medidas
cautelares necessárias durante a descarga de plantas, de modo a evitar ferimentos no tronco e
ramos, ou causar danos no sistema radicular. A descarga das árvores deverá ser efetuada com
meios mecânicos apropriados como camião grua. Após a descarga no local da obra, o material
vegetal deverá ser inspecionado pela Fiscalização, para verificação da conformidade com estas
especificações. A Fiscalização deverá verificar todos os padrões qualitativos definidos pelo presente
Caderno de Encargos. Se após a inspeção a Fiscalização considerar a existência de quaisquer
danos no sistema radicular ou parte aérea da planta, todas as plantas dessa espécie ou mesmo lote
de fornecimento serão rejeitadas e removidas do local da obra. O representante do empreiteiro
deverá estar presente em todas as inspeções do material vegetal.
Caso a plantação não se efetue imediatamente após a descarga, o material vegetal deverá ser
devidamente acondicionado até à sua plantação, sem qualquer encargo para o Dono da Obra. O
material vegetal em contentor ou em torrão deverá ser acondicionado e mantido até à altura da
plantação em valas com areia, com profundidade suficiente para cobrir todo o torrão ou contentor.
As valas deverão apresentar drenagem eficiente. Durante este período o Empreiteiro deverá
assegurar as operações de manutenção necessárias, incluindo rega, sachas e mondas, podas,
fertilizações, tratamentos fitossanitários e estabilização biomecânica do material vegetal, sempre
que necessário.

3.11

Sementes

A mistura de sementes a utilizar na hidrossementeira de herbáceas e de arbustos deverá respeitar
a composição (espécies e percentagem em peso) indicada no capítulo ‘Modo de Execução dos
Trabalhos’ do presente caderno de encargos.
PF15_PE_V11_T11.2_CTE_00

15/ 33

As sementes deverão apresentar o grau de pureza e o poder de germinação exigidos por lei,
sempre que essas espécies figurem nas tabelas oficiais. As aí não representadas deverão ser
provenientes da última colheita, salvo justificação especial para as de germinação tardia, e deverão
possuir poder germinativo que garanta ao fim de 2 anos a representatividade de todas as espécies
indicadas nas misturas de acordo com o indicado no projeto. Deverão estar isentas de sementes
estranhas e impurezas.
As que não figurem nestas tabelas deverão ser alvo de um processamento mecânico de limpeza
por meio de crivagem e por via da densidade relativa, devendo apresentar o grau de pureza
máximo proporcionado pelo processamento para cada espécie. Os custos e pagamentos destes
ensaios constituem encargo do adjudicatário.

Árvores e arbustos

3.12

Todos os exemplares deverão dever-se-ão apresentar em boas condições fitossanitárias, vigoroso,
livre de defeitos, deformações, abrasões na casca, queimaduras, doenças, insetos, pragas ou
outras formas de infeção.
Devem ter tido pelo menos duas transplantações em viveiro, a certificar pelo fornecedor. Não
devem apresentar sinais de poda que altere a conformação natural da planta.
As árvores terão o sistema radicular bem desenvolvido e com cabelame abundante. As plantas de
folha caduca serão fornecidas com raiz nua e deverão possuir um sistema radicular bem
desenvolvido com abundante cabelame. As de folha persistente deverão ser fornecidas com torrão,
apresentando-se este consistente. O torrão deverá apresentar como diâmetro mínimo o
correspondente a três vezes o perímetro do tronco e a altura corresponder a cerca de 80% do
diâmetro.
Os arbustos deverão ser plantas com bom crescimento, bem formadas e cheias, com ramificações
bem separadas de maneira a permitir um bom equilíbrio e com rebentações de boa qualidade.
Deverão apresentar uma estrutura aérea equilibrada, com um mínimo de 3 a 5 caules a partir do
mesmo sistema radicular (salvo indicação em contrário), revestidos de ramificações desde o colo.
Parâmetros dendrométricos - O empreiteiro deverá apresentar à fiscalização os seguintes
Parâmetros Dendrométricos, respeitando os que são previamente definidos no Mapa de
Quantidades:


Altura total (m): distância entre o colo e o ápice superior apical.



PAP (cm): perímetro do tronco medido a 1 m do solo.



Altura de fuste (m): distância entre o colo e a inserção da primeira ramificação.
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Tipo morfológico: exemplar copado ou flechado



Condição radicular: raiz nua, torrão protegido ou em contentor.



Nº de transplantes efetuados.

As alturas deverão ser compatíveis com a espécie, e apresentar os seguintes valores:
Árvores
Cs – Ceratonia síliqua

P.A.P. 4/6 e altura mínima de 1,0m

Fa - Fraxinus angustifolia

P.A.P. 8/10 e altura mínima de 1 m

Oe - Olea europaea var. europaea

P.A.P. 6/8 e altura mínima de 1,0m

Os - Olea europaea var. sylvestris

P.A.P. 6/8 e altura mínima de 1 m

Pa - Populus alba

P.A.P. 6/8 e altura mínima de 1 m

Pd – Prunus dulcis

P.A.P. 6/8 e altura mínima de 1 m

Qs - Quercus suber

P.A.P. 8/10 e altura mínima de 1 m

Qp - Quercus rotundifolia

P.A.P. 8/10 e altura mínima de 1 m

Arbustos
Au - Arbutus unedo

Altura de 0,30-0,60m e vaso de 2,5 litros

Cm - Crataegus monogyna

Altura de 0,30-0,50m e vaso de 2 litros

Cg - Coronilla valentina subsp. glauca

Altura de 0,30-0,40m e vaso de 2 litros

Ln - Laurus nobilis

Altura de 0,40-0,60m e vaso de 2,5 litros

No - Nerium oleander

Altura de 0,40-0,60m e vaso de 2 litros

Pl- Pistacia lentiscus

Altura de 0,20-0,40m e vaso de 2,5 litros

Pg – Punica granatum

Altura de 0,60-0,80m e vaso de 2,5 litros

Ta - Tamarix africana

Altura de 0,60-0,40m e vaso de 2 litros
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3.13

Tutores e atilhos

Os tutores para as árvores e arbustos serão formados por varolas de pinho, eucalipto ou canas,
tratadas em autoclave com sais de cobre, crómio e arsénio. Devem apresentar-se direitos,
descascados e sãos. As dimensões serão proporcionais às plantas a que se destinam.
Os atilhos a utilizar deverão ser de material elástico, não abrasivo e resistente aos raios U.V., com
elasticidade suficiente para a função pretendida sem prejuízo das plantas.
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4

MODO DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

Os trabalhos que constituem a presente empreitada devem ser executados segundo as melhores
regras da técnica consagrada, obedecendo às seguintes prescrições, salvo alterações devidamente
autorizadas pela Fiscalização.

Estaleiro

4.1

Deverá ser elaborado pelo empreiteiro um projeto de montagem do estaleiro de acordo com as
condições do terreno que será apresentado à Fiscalização para aprovação. Este projeto deverá
visar:


a proteção do solo, da flora e de todas as ocorrências de interesse paisagístico que possam
existir;



a recuperação destas áreas de acordo com a envolvente;



a integração paisagística das zonas afetas a estas áreas de acordo com o presente projeto,
assim que se inicie o processo de desmantelamento.

4.2

Proteção das árvores existentes

As delimitações, em áreas onde ocorram trabalhos com meios mecânicos ou ações suscetíveis de
provocar compactações ou outras ações físicas prejudiciais às árvores a manter, deverão ser
efetuadas com vedações efémeras em madeira ou outros materiais similares, de forma a proteger
eficazmente os elementos arbóreos (tronco, copa e sistema radicular). Estas vedações/proteções
deverão ser colocadas com um afastamento mínimo ao tronco de 3,5 vezes o Perímetro do tronco
medido a 1 metro do solo (Perímetro à Altura do Peito, PAP). A altura destas vedações deverá ser
de 1,5 m a 1,2 m.
Qualquer ação de obra que preveja uma maior aproximação (inferior a 3,5 vezes o P.A.P.) às
árvores a preservar ou qualquer escavação em que se observe a necessidade de intercetar raízes
com diâmetros superiores a 2 cm deverá ser previamente acordada com a fiscalização.

4.3

Limpeza e desmatação

As superfícies de terreno a escavar ou aterrar devem ser previamente limpas de pedra grada,
detritos e vegetação lenhosa (árvores e arbustos), conservando, todavia, a vegetação subarbustiva
e herbácea a remover com a decapagem.
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A desmatação deve ser feita, exclusivamente, nas áreas sujeitas a terraplenagem, sendo
absolutamente necessário limitar a destruição da cobertura vegetal. A limpeza e desmatação
compreendem ainda o desenraizamento, a arrumação e transporte dos materiais provenientes
desta operação para vazadouro autorizado.
A vegetação será sempre cortada e nunca arrancada, à exceção das espécies consideradas como
"invasoras". As ações de desmatação em áreas com a presença de espécies invasoras será
desenvolvida em capítulo específico.
Nas áreas limítrofes não terraplanadas devem, quando necessário, adotar-se medidas de proteção
para as espécies de grande porte existentes com vista à manutenção da sua integridade e
viabilidade.

Desmatação de manchas de vegetação alóctone invasora

4.4

No caso de se detetar a presença de espécies infestantes ou com conhecido comportamento
invasor, antes de iniciar qualquer das fases do trabalho, o Empreiteiro deve proceder à marcação
dos indivíduos e zonas a intervir. Esta marcação deverá ser efetuada por pessoal especializado
com capacidade comprovada de identificação de espécies vegetais.
Antes de proceder à retirada e tratamento da vegetação, o Empreiteiro terá de sujeitar a marcação
e o método de eliminação à aprovação da Fiscalização da REN e/ou do Projetista.
Sistematizam-se alguns procedimentos genéricos:


As áreas onde se detete a presença de espécies alóctones invasoras deverão ser
devidamente cartografadas de modo a monitorizar o sucesso das operações de erradicação e
controlar a dispersão da espécie;



A limpeza/desmatação das áreas com presença de espécies alóctones invasoras deverá ser
realizada de montante para jusante e fora da época de produção e dispersão de sementes;



A desmatação das áreas com presença de espécies alóctones invasoras deverá ser seletiva
de modo a evitar causar danos nas espécies nativas;



Nas áreas onde se detete a presença de espécies alóctones invasoras todos os produtos da
desmatação deverão ser imediatamente removidos em contentores fechados de forma a não
promover a disseminação da espécie ao longo do trajeto que conduz ao local de
armazenamento/eliminação adequado;



Nas áreas onde se detete a presença de espécies alóctones invasoras deverá proceder-se a
uma decapagem, sendo retirada a camada de solo na qual se verifique a presença de
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sementes e raízes (superior a 10 cm), minimizando deste modo a disseminação destas
espécies. Estas terras não deverão ser reutilizadas, sendo que o seu transporte e
armazenamento devem seguir o procedimento adotado para a biomassa infestante resultante
da desmatação, com armazenamento segregado do restante material;


No final dos processos de desmatação/limpeza deverá ser avaliado o sucesso das ações de
erradicação das espécies alóctones invasoras ao longo do tempo, planeando, se necessário,
novas ações de combate.



Após obter essa aprovação o Empreiteiro deverá dar início aos trabalhos, como descritos de
seguida.

4.5

Proteção do solo e decapagem

Todo o solo que se encontre dentro dos percursos de viaturas e máquinas, ou em áreas em que
estejam previstas modelações de terreno, deverá ser previamente decapado e armazenado em
pargas, para posterior reposição nestas áreas.
Não devem ser efetuadas regas com águas residuais da construção e é expressamente proibido
verter águas da construção ou outros produtos químicos sobre os solos ou vegetação.
Os trabalhos que envolvam movimentação de terras devem ser executados forma a minimizar a
exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a erosão hídrica e o
transporte sólido.
A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada pluviosidade e
devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o
respetivo deslizamento.
A decapagem das áreas, para obtenção de terra viva necessária, terá lugar ao serem iniciados os
trabalhos de movimento de terras e incidirá nas zonas de solos mais ricos em matéria orgânica e de
textura franca, numa espessura variável de acordo com as características do terreno. A espessura
de decapagem deverá ser aferida em obra, tomando como condição de obrigatoriedade a sua
remoção quando o teor de matéria orgânica for superior a 1-2% compreendendo apenas a "terra
viva", isto é, a camada onde as plantas desenvolvem o seu sistema radicular.
A terra decapada das áreas onde se verifique a presença de espécies alóctones com
comportamento invasor ou risco ecológico conhecido (ver Anexos do Decreto-Lei nº 565/99, de 21
de Dezembro), não deverá ser reutilizada, sendo que o seu transporte e armazenamento devem
seguir o procedimento adotado para a biomassa infestante resultante da desmatação, com
armazenamento segregado do restante material.
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4.6

Armazenamento da terra viva

A zona escolhida para armazenamento de terra superficial proveniente da decapagem deve
primeiro ser cuidadosamente limpa de vegetação e deve possuir boa drenagem. As áreas de
armazenamento de materiais resultantes das escavações e da decapagem dos solos não devem
localizar-se a menos de 50 m das linhas de água, nem em zonas de cheias ou zonas inundáveis.
A terra viva necessária para implementação do Projeto de Integração Paisagística será armazenada
em pargas com uma altura que garanta a sua estabilidade, não superior a 1,00 m, e largura não
superior a 3,00 m na sua face superior. A terra não deve ser calcada por veículos em movimento,
pelo que as pargas devem ser compridas e estreitas.
O cimo da parga deve ser ligeiramente convexo para permitir a boa infiltração da água. As pargas
deverão ser protegidas, antes das primeiras chuvas, com uma sementeira de Lupinus luteus
(tremocilha), com uma densidade de 15 g/m² sempre que a previsão da duração da obra seja
superior a 6 meses.
Durante o armazenamento temporário das terras, deve efetuar-se a sua proteção com coberturas
impermeáveis.

4.7

4.7.1

Preparação do terreno
Mobilização

As superfícies não rochosas das áreas ocupadas por estaleiros, áreas de empréstimo de solos e
serventias, bem como outras áreas sujeitas a intervenção, que se encontrem demasiado calcadas,
serão mobilizadas até 0,30 m de profundidade, por meio de lavoura ou escarificação seguida de
gradagem.

4.7.2

Acabamento dos taludes

A modelação dos taludes de aterro e escavação deverá assegurar, quando possível, uma certa
continuidade com o terreno natural, evitando formas artificiais.
Relativamente ao perfil, preconiza-se a adoção do perfil sinusoidal, suavizando a crista e a base do
talude, uma vez que é este que oferece melhores resultados no processo de estabilização. Esta
micromodelação dos taludes permitirá também reduzir as velocidades de escorrência superficial,
minimizando os fenómenos erosivos e salvaguardando quer a camada de terra vegetal quer as
sementeiras realizadas, contribuindo, deste modo, para uma redução dos custos de manutenção
futura.
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A modelação terá em conta o sistema de drenagem superficial dos terrenos marginais e da
plataforma da subestação e estrada de acesso.
A superfície dos taludes deve apresentar-se, imediatamente antes da distribuição da terra viva, com
o grau de rugosidade indispensável para permitir uma boa aderência à camada de terra viva de
cobertura e não apresentar indícios de erosão superficial. O grau de rugosidade, indispensável para
a boa aderência à camada de terra viva, pode conseguir-se com o acabamento deixado pela
maquinaria, nomeadamente, o Klodbuster.
Nos casos em que se verifique erosão deverá proceder-se a uma ligeira mobilização superficial dos
taludes até cerca de 10 cm de profundidade através de qualquer sistema, nomeadamente o
Klodbuster, para colmatar os sulcos e ravinas em taludes já erosionados.
Rasgos de erosão mais profundos e localizados deverão ser previamente preenchidos com
materiais granulares devidamente acondicionados, de forma a garantir a sua consolidação e
posterior fixação da terra de cobertura.

4.8

Espalhamento da terra viva

Só depois da superfície do terreno se encontrar devidamente preparada, se procederá ao
espalhamento da terra viva. Antes da sua utilização, a terra viva deverá ser desfeita
cuidadosamente e limpa de pedras, raízes e ervas.
A terra viva será colocada nos taludes com inclinação máxima de 1/1,5 (v/h), inclusive. O
revestimento terá espessura média de 0,20 m. O espalhamento deverá ser feito manual ou
mecanicamente, com auxílio de maquinaria dotada com pá frontal, de preferência apoiada sobre
lagartas.
Para que as sementes e fertilizantes encontrem boas condições de fixação, é indispensável que a
superfície da camada de terra não fique demasiado lisa, mas bem regularizada e encostada às
valetas e não deverá ser picada depois do seu espalhamento. Deve evitar-se manusear a terra
demasiado húmida para não lhe destruir a estrutura.

4.9

Abertura de covas

A abertura de covas põe-se para o caso das plantações de árvores e arbustos, de modo a garantir o
bom desenvolvimento do sistema radicular das espécies plantadas.
Serão abertas covas, com as dimensões 0,80 x 0,80 x 0,80 m para as árvores e 0,40 x 0,40 x 0,40
m para os arbustos, nos locais destinados à sua plantação. As covas serão abertas, manual ou
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mecanicamente, depois do espalhamento de terra viva, de acordo com o respetivo plano de
plantação.
O fundo e as paredes das covas, se apresentarem demasiado compactos deverão ser picados na
espessura de 0,10 m.
Aquando do seu enchimento terá de haver o cuidado de misturar bem os materiais retirados da
cova com a terra viva, bem como com os corretivos e fertilizantes. Neste caso, as covas deverão
ser cheias apenas com terra viva devidamente fertilizada.
Sempre que a terra do fundo das covas seja de má qualidade deverá ser retirada para vazadouro e
substituída por terra viva de superfície.

4.10

4.10.1

Correção e fertilização
Geral

A fertilização geral dos taludes será feita à razão de 30 g/m 2 de "Biohum" ou similar, acrescido de
75 g/m2 de adubo composto 15:15:15. O adubo será espalhado uniformemente à superfície do
terreno e incorporado neste manual ou mecanicamente.
Quatro a seis semanas depois, ou quando as herbáceas atingirem cerca de 10 cm de altura, serão
espalhados 20 g/m2 de nitroamoniacal em cobertura. Na 2ª aplicação para além de 20 g/m2 de
nitroamoniacal será ainda aplicado 20 g/m2 de "Biohum" ou similar.
A fertilização das covas das árvores e arbustos, far-se-á à razão de 0,1 m³ de estrume cavalar bem
curtido ou 2 kg de composto orgânico tipo “Campo Verde” (ou equivalente), por cada cova,
acrescido de 2 Kg de adubo composto, em qualquer das modalidades anteriores.
Os fertilizantes deverão ser espalhados sobre a terra das covas e depois serão bem misturados
com esta, aquando do enchimento das mesmas. O enchimento das covas deverá ter lugar com a
terra não encharcada ou muito húmida e far-se-á calcamento, a pé, à medida que se proceder ao
seu enchimento.
A necessidade e dosagem de correctivos químicos a aplicar deverá ser verificada pelo Empreiteiro,
em conformidade com os resultados obtidos nas análises das terras que deverá efectuar,
nomeadamente o pH.
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Sementeiras

4.11

Sempre que possível, a sementeira deverá ter lugar depois de todas as plantações, para evitar o
pisoteio e permitir um melhor acabamento dos trabalhos.
As sementeiras, no caso das herbáceas, deverão efetuar-se no período que decorre de meados de
Setembro até meados de Novembro.

4.11.1

Hidrossementeira

Este método de sementeira consiste na projecção de uma mistura hídrica, contendo o lote de
sementes, os fertilizantes, os correctivos e os estabilizadores de solo. A composição da mistura
e respectivas quantidades serão resultantes das especificações do projecto.
Nos taludes com inclinações superiores a 1/1,5(V/H) à mistura referida é adicionado o composto
de fibras de madeira, do tipo “Ecofibra IsoAegis BFM”, da Atlanlusi ou equivalente, à razão de
450 g/m2 em taludes com inclinações entre 1:1,5 e 1:1(V/H), inclusive, e à razão de 510 g/m2
em taludes com inclinações superiores a 1/1(V/H).
As sementeiras a realizar nos taludes serão efectuadas pelo método de hidrossementeira numa
aplicação (sementeira herbácea), seguindo-se a segunda aplicação (sementeira arbustiva),
conforme descrito seguidamente.


1ª Aplicação - incluirá a projecção de uma mistura hídrica contendo a mistura das sementes
herbáceas nas quantidades preconizadas nos lotes de sementeira propostos, um composto de
fibras de madeira, fisiologicamente inertes, unidas por um fixador não tóxico, do tipo “Ecofibra
IsoAegis BFM”, da Atlanlusi ou equivalente, à razão de 390 g/m2 em taludes com inclinações
inferiores a 1:2 (V/H), inclusive, à razão de 450 g/m2 em taludes com inclinações entre 1:2 e
1:1(V/H), inclusive, e à razão de 510 g/m2 em taludes com inclinações superiores a 1/1(V/H); o
fixador ou estabilizador do solo do tipo “BoskBest MB”, ou equivalente, à razão de 2 ml/m2; um
biostimulante à base de extractos de algas do tipo “Pronto” à razão de 3 ml/m2; um adubo do
tipo “BoskBlend HS”, ou equivalente, à razão de 20 g/m2, para além dos correctivos já
referidos.



2ª Aplicação - far-se-á 4 a 6 semanas após a 1ª (quando as herbáceas tenham cerca de 10 cm
de altura) e no espaço não abrangido pelos primeiros 4 m adjacentes à berma ou valeta da via.
Esta aplicação incluirá, para além das sementes arbustivas preconizadas nos respectivos lotes
de sementeira, um composto de fibras de madeira, do tipo “Ecofibra IsoAegis BFM”, da
Atlanlusi ou equivalente; um fixador ou estabilizador do solo do tipo “BoskBest MB”, ou
equivalente, um biostimulante à base de extractos de algas do tipo “Pronto”, ou equivalente, e
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os fertilizantes e correctivos, nas quantidades anteriormente referidas para a 1ª aplicação. Será
igualmente feito um reforço da sementeira herbácea abrangendo a totalidade do talude na
ordem dos 10 g/m2 caso se verifique um deficiente desenvolvimento na cobertura dos taludes.

4.11.1.1

Lotes de Sementes

Mistura herbácea a semear na totalidade dos taludes e áreas laterais, à razão de 30g/m2,
conforme proposto no Plano de Plantação e Sementeiras.
Cynodon dactylon (8%)
Festuca ampla (12%)
Halimium calycinum (20%)
Lolium perenne (25%)
Poa pratensis (5%)
Trifolium campestre (15%)
Trifolium repens (15%)

Mistura arbustiva a semear nos taludes e áreas laterais, à razão de 1g/m2, a aplicar sobre a
sementeira herbácea, à distância de 4 m da berma ou valeta conforme proposto no Plano de
Plantação e Sementeiras.
Cistus crispus (5%)
Cistus monspeliensis (5%)
Coronilla glauca (18%)
Erica australis (1%)
Helichrysum stoechas (6%)
Lavandula stoechas (10%)
Lonicera etrusca (35%)
Rosa canina (20%)
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Plantações

4.12

As plantações deverão ser efetuadas no período que decorre entre os finais de Novembro e a
primeira quinzena de Março, sempre em data posterior à época das sementeiras.
Em todas as plantações o empreiteiro deverá respeitar integralmente o respetivo plano, não sendo
permitidas quaisquer substituições de espécies sem prévia autorização da Fiscalização. Poderão
ocorrer eventuais alterações em relação à localização de alguns exemplares a plantar, resultantes
da existência de árvores e arbustos que se consigam preservar no decorrer dos trabalhos de
implantação da via, de acordo com as medidas cautelares. Tais alterações deverão ser participadas
à Fiscalização e aprovadas pela mesma.
Depois das covas estarem cheias com terra fertilizada e ligeiramente compactada, abrem-se
pequenas covas de plantação, à medida do torrão ou do sistema radicular no caso da plantação em
raiz nua, na posição definida nas peças desenhadas.
Seguir-se-á a plantação propriamente dita, havendo o cuidado de deixar a parte superior do torrão,
no caso de plantas envasadas, ou o colo das plantas, quando estas são de raiz nua, à superfície do
terreno, para evitar problemas de asfixia radicular.
A tutoragem (ou ancoragem) deverá ser feita antes de se completar o refechamento. O tutor (ou
tutores) deve penetrar no solo 0,20 m abaixo do fundo da cova e será colocado do lado
correspondente aos ventos dominantes ou de outra forma quando especificado em projeto.
Depois de se ter procedido à plantação e à fixação das plantas aos respetivos tutores, deverá abrirse uma pequena caldeira e proceder de imediato a uma abundante rega, para que se dê a
necessária aderência entre a terra e as raízes.
Aquando da plantação deverá ainda ter-se os seguintes cuidados:


Não desfazer o torrão das árvores, não podendo este apresentar perdas de material radicular,
sob pena de rejeição da planta;



O colo das plantas deverá ficar à superfície do terreno, conforme a cota prevista;



As plantas deverão ser plantadas imediatamente após serem retiradas do contentor ou do
local onde estavam abaceladas.
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As plantações a realizar, conforme indicado nas peças desenhadas, integram o seguinte conjunto
de espécies arbóreas e arbustivas:
Árvores

Arbustos

Cs – Ceratonia síliqua (alfarrobeira)

Au - Arbutus unedo (medronheiro)

Fa - Fraxinus angustifolia (freixo)

Cm - Crataegus monogyna (pilriteiro)

Oe - Olea europaea var. europaea (oliveira)

Cg - Coronilla valentina subsp. glauca (pascoinha)

Os - Olea europaea var. sylvestris (zambujeiro)

Ln - Laurus nobilis (loureiro)

Pa - Populus alba (choupo branco)

No - Nerium oleander (loendro)

Pd – Prunus dulcis (amendoeira)

Pl- Pistacia lentiscus (aroeira)

Qs - Quercus suber (sobreiro)

Pg – Punica granatum (romãzeira)

Qp - Quercus rotundifolia (azinheira)

Ta - Tamarix africana (tamargueira)

4.13

Trabalhos não especificados

Todos os trabalhos não especificados neste Caderno de Encargos, deverão ser executados de
forma a cumprir o indicado nos desenhos de projecto e de acordo com as instruções das “Cláusulas
Técnicas Gerais” em vigor.
Em caso de omissão nas “Cláusulas Técnicas Gerais”, seguir-se-ão as instruções do fabricante ou
da fiscalização, tendo sempre em atenção as indicações dos desenhos de projecto

4.14

Época de realização

Os trabalhos de modelação e preparação de terreno deverão ser feitos preferencialmente na
Primavera e Verão, de modo a que as sementeiras possam ser efectuadas durante o período que
decorre de meados de Setembro a meados de Novembro, logo no início das primeiras chuvas. As
plantações deverão ser efectuadas no período que decorre entre os finais de Novembro e a
primeira quinzena de Março, sempre em data posterior à época das sementeiras.
Se por motivos justificados tal não puder acontecer, o Empreiteiro deve propor à Fiscalização o
período de plantação a efectuar com as respectivas medidas cautelares, de forma a garantir o seu
sucesso. Contudo, para as espécies de folha caduca, quando de raiz nua, só serão permitidas
plantações na época de repouso vegetativo.
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Se por motivos justificados tal não puder acontecer, o Empreiteiro deve propor à Fiscalização o
período de plantação a efetuar com as respetivas medidas cautelares, de forma a garantir o seu
sucesso. Contudo, para as espécies de folha caduca, quando de raiz nua, só serão permitidas
plantações na época de repouso vegetativo.

Operações culturais

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Preparação do tereno
Espalhamento de terra
vegetal
Sementeira
Plantações
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5

PERÍODO DE GARANTIA

Durante este período o Empreiteiro será responsável pela execução de todos os trabalhos que
garantam o normal desenvolvimento das diferentes espécies vegetais plantadas e/ou semeadas,
bem como pela reposição das plantas que porventura se apresentem mal desenvolvidas, doentes
ou mortas.
No final do período da garantia, pelo menos 80% das plantações deverão encontrar-se instaladas
em local definitivo há pelo menos 2 anos, sem o que deverá ser prorrogado o período de garantia e
respetiva manutenção, por um período que a fiscalização considerar necessário e suficiente para
garantir o sucesso das novas plantações.
As superfícies semeadas não se deverão apresentar peladas ou deficientemente cobertas com
vegetação, numa extensão igual ou superior a 10% do total da superfície do talude, não podendo
existir qualquer zona isolada que apresente falta de vegetação numa superfície igual ou superior a
10 m2. Se tal se verificar, o Adjudicatário deverá ressemear essas parcelas na próxima época de
sementeira. Essa obrigação constará da nota final de receção da obra.
Ficam excluídos desta garantia os casos graves provocados por fenómenos da natureza,
nomeadamente chuvas torrenciais e incêndios.

PF15_PE_V11_T11.2_CTE_00

30/ 33

6
6.1

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Rega

Ficam excluídos desta garantia os casos graves provocados por fenómenos da natureza,

nomeadamente chuvas torrenciais e incêndios.
As áreas sujeitas a intervenção no âmbito do Projecto de Integração Paisagística, deverão ser
regadas pelos menos nos 3 primeiros anos de forma a promover a mais rápida renaturalização e
consequente integração do traçado em questão.
A sua periodicidade será quinzenal, durante os períodos de maior deficit hídrico, isto é, durante os
meses de Primavera e Verão e durante os três primeiros anos. Não se prevê, à partida, a
necessidade de a efectuar noutras alturas do ano, embora as mesmas possam ser consideradas se
a época estival for excepcionalmente quente e o Outono e Inverno pouco chuvosos.

6.2

Fertilização

Durante o mês de Março seguinte à execução dos trabalhos de revestimento vegetal, deverá
proceder-se a uma fertilização geral dos terrenos, aplicando uma adubação azotada com adubo
nitroamoniacal 20,5%, à razão de 15 g/m2. Durante o período de garantia, esta operação será
realizada anualmente, ou sempre que se justifique.
No que respeita à fertilização localizada das espécies arbóreas e arbustivas, deverá ser efetuada,
durante o período de garantia, no mínimo duas vezes por ano, nas quantidades mínimas
equivalentes a 30% do indicado na cláusula respetiva destas Condições Técnicas, exceto se tiver
sido aplicado fertilizante mineral de libertação lenta, sendo suficiente, nesse caso, uma única
aplicação. Esta periodicidade poderá ser alterada sempre que a Fiscalização o entender justificável.
Deverão ser cuidadosamente aplicados na periferia do sistema radicular.

6.3

Cortes de Vegetação

Deverão ser efectuadas ceifas e roçagens da vegetação, para remoção da vegetação queimada,
eliminação das espécies vegetais usualmente consideradas como invasoras e aquelas cujo
desenvolvimento exagerado possa vir a estabelecer-se em domínio absoluto, em detrimento de
outras espécies.
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A vegetação será sempre cortada e nunca arrancada, à excepção das espécies consideradas como
"invasoras". São consideradas invasoras as seguintes espécies: Acacia spp., Hakea salicifolia,
Hakea sericea, Pittosporum undulatum; Ailanthus altissima e Carpobrotus edulis (Chorão).
Nos taludes será cortada toda a vegetação herbácea, arbustiva e arbórea numa faixa de 2 metros
de largura, medidos a partir do fundo da valeta. Nas situações em que a valeta seja inexistente,
aquela distância será medida a partir da berma.
A época de realização destes trabalhos iniciar-se-á na 2ª quinzena do mês de Março e terminará no
mês de Outubro. No entanto, deverá tomar-se em atenção o ciclo vegetativo das espécies,
nomeadamente das herbáceas infestantes, para que os cortes não sejam executados após a época
de frutificação das mesmas.
O material cortado terá que ser completamente removido para o exterior da obra, para que não
venha a obstruir, quer as linhas de drenagem naturais, quer o sistema de drenagem da via. Esta
remoção e transporte a vazadouro é da total responsabilidade do Empreiteiro. São proibidas a
realização de queimadas na zona ou na proximidade da via.
Deverá ser igualmente considerada a manutenção das valetas desafogadas de vegetação.

6.4

Retancha e ressementeira

Se, logo após os trabalhos de sementeira, sobrevierem condições adversas que danifiquem
parcialmente o trabalho executado, deverá fazer-se a ressementeira das zonas afetadas, logo que
as condições do solo e do clima o permitam. Porém, se a estação já estiver demasiadamente
avançada, a ressementeira deverá fazer-se durante a época de sementeiras do ano imediato.
No que respeita às plantações, a substituição das espécies que morrerem ou se encontrem em mau
estado fitossanitário, será feita de Novembro a Janeiro do ano seguinte. As substituições serão
feitas por espécies idênticas e com as características definidas no capítulo da Natureza e Qualidade
dos Materiais.

6.5

Limpeza

Após a conclusão da obra, todos os produtos residuais designadamente restos de solos, materiais
granulares, betão e betão betuminoso, deverão ser total e completamente removidos da zona da
obra.
De todas as áreas sobrantes, nomeadamente zonas de empréstimo ou depósito, estaleiros e
antigos caminhos, que tenham sido desativadas, deverá ser feita a escarificação e remoção dos
pavimentos, bem como proceder-se ao seu tratamento paisagístico.
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6.6

Tratamentos Fitossanitários

Sempre que forem detetados sintomas e/ou sinais de ataque de pragas ou doenças no material
vegetal plantado, o Empreiteiro terá que efetuar o tratamento conveniente, com prévio
conhecimento da Fiscalização.

6.7

Inspeção de Tutores

Os tutores deverão ser regularmente inspecionados, particularmente após ventos fortes e/ou
chuvadas, para garantir que as espécies se desenvolvam com porte vertical, mesmo que as
condições sejam adversas, devendo ser corrigidos ou substituídos sempre que as circunstâncias o
justifiquem.
Deverão ser substituídos os atilhos em função do crescimento da árvore, de modo a evitar o
estrangulamento do seu tronco e efetuado o refixamento e/ou substituição das varas, quando as
mesmas não se encontrem em condições de garantir a qualidade das plantas.

6.8

Reconstituição de Vedações e Compartimentações

Todas as vedações de propriedades e compartimentações da paisagem, danificadas no decorrer da
obra, deverão ser adequadamente reconstruídas.
Nas vedações utilizar-se-ão, sempre que possível, os materiais e técnicas das vedações iniciais, de
forma a garantir a integração eficaz das partes novas no conjunto primitivo.

Operações culturais

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Rega
Fertilização
Ressementeiras
Mondas
Retanchas
Cortes de vegetação
Tratamentos fitossanitários
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1.

INTRODUÇÃO

A presente Memória Descritiva e Justificativa faz parte integrante do Volume 11, Tomo 11.2 –
Projeto de Integração Paisagística, integrado no Projeto de Execução do Projeto de Eletrificação da
linha do Algarve no troço Tunes-Lagos, desenvolvido pelo Consórcio GIBB / QUADRANTE /
PROSPECTIVA, para a IP – Infraestruturas de Portugal, SA (IP).
A ligação ferroviária a modernizar, com início em Tunes e término na povoação de Lagos,
totalizando cerca de 45 km, prevê, para além da sua electrificação, dois restabelecimentos da rede
viária, sensivelmente aos km 314+254 e 330+009, respetivamente.
O restabelecimento ao km 314+254 é constituído por dois entrocamentos com a EN269
(Intersecção 1 e 2), uma passagem superior sobre a linha férrea, uma rotunda de articulação com a
estrada municipal EM1158 e 3 ligações à rede viária local (Acesso 1, 2 e 3), desenvolvendo-se, na
sua maioria, em aterro.
O restabelecimento ao km 330+009, com início e término em rotundas existentes, desenvolve-se
em viaduto sobre o parque de estacionamento do Parque de Feiras e Exposições de Portimão,
situado numa zona periférica desta cidade.
A eletrificação da linha férrea, com introdução de catenárias ao longo do seu desenvolvimento, não
implica alterações significativas no ambiente visual. No entanto, os restabelecimentos referidos
alteram com maior intensidade a sua envolvente pela afetação da ocupação do solo, pelas
alterações que implicam na morfologia do terreno, assim como pela introdução de obras de arte
(viaduto e passagem superior), ocorrências potenciadoras de intrusões visuais mais relevantes, que
exigem uma integração paisagística de modo a minimizar o seu impacte.
As áreas a tratar no presente projeto correspondem assim aos taludes resultantes da implantação
dos novos restabelecimentos, respetivas faixas laterais, terrenos sobrantes e área degradada no
término do restabelecimento ao km 330+009.
Relativamente às áreas ocupadas por estaleiros, depósitos e empréstimo de terras, cabe ao
empreiteiro, após a conclusão da obra, proceder à limpeza destes locais, incluindo a
descompactação e a escarificação dos solos, no mínimo com a reposição das condições existentes
antes do início dos trabalhos. Nas condições técnicas do Projecto de Integração Paisagística
apresentam-se recomendações para a requalificação destas áreas cuja qualidade ficará diminuída
pela execução da obra.
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A finalidade da proposta consiste na integração dos Restabelecimentos na paisagem, valorizando
as novas ocorrências, com recurso a um revestimento vegetal e plantações individuais que
enquadrem as áreas intervencionadas na paisagem.
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2.

DESCRIÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO

Os dois restabelecimentos da rede viária propostos aos km 314+254 e 330+009, no âmbito da
modernização da Linha Férrea entre Tunes e Lagos, situam-se na faixa da orla costeira Algarvia

e, de acordo com o descritor Paisagem dos estudos ambientais, nas subunidades de paisagem
SUP5 - Plataforma Litoral Central ou de Alvor e Portimão e SUP2 - Barrocal Algarvio,
respetivamente.

A Plataforma Litoral, assente sobre substratos calcários e depósitos, corresponde a uma
plataforma aplanada com orientação E-W assumindo uma ligeira pendente para o mar,
enquanto o Barrocal se caracteriza por uma ligeira movimentação do relevo no qual montes e
plataformas suavemente onduladas se sucedem sobre um substrato de origem calcária,
evidente nos afloramentos rochosos e no solo característico destas formações: a terra rossa.
O litoral apresenta uma matriz verde promovida pela presença da agricultura e de algumas
áreas ruderais ou naturais. A maior fertilidade dos solos e disponibilidade hídrica traduzem-se
numa forte presença de culturas de regadio com predominância dos pomares de citrinos
explorados em regime intensivo. A matriz agrícola é marcada por uma elevada densidade
urbana, resultado do crescimento desmesurado dos aglomerados urbanos presentes na linha
de costa, criando em alguns locais, em conjunto com os aldeamentos turísticos que proliferam
no território, faixas construídas praticamente contínuas.
Rumando a norte, a cadência de planaltos em pleno barrocal algarvio apresenta também um
tecido muito compartimentado, marcado pela policultura em parcelas de reduzida dimensão, no
qual alternam hortícolas, pomares de citrinos, figueiras, alfarrobeiras, oliveiras e amendoeiras.
A ocupação agrícola coexiste ainda com manchas de mato mediterrânico, carrascais, sobreirais
e azinhais que, neste local, se localizam sobretudo nas zonas menos acessíveis à actividade
humana: pendentes mais acentuadas, encostas pedregosas e zonas mais altas. O afastamento
à linha de costa traduz-se numa menor presença humana, materializada sobretudo por
pequenos aglomerados e habitações dispersas organizadas na envolvente das vias de
comunicação.
Em termos de zonagem fitoclimática, segundo a Carta Ecológica de Pina Manique e
Albuquerque, a área de estudo integra-se na zona fitoclimática de nível Basal (cotas inferiores
a 400 m). No andar Basal a área integra-se fundamentalmente na zona fitoclimática
Eumediterrânea (M), sendo que ainda compreende, numa faixa a nordeste, a zona Calcomediterrânea (cM), numa faixa a noroeste, a zona a zona Mediterrânea e Submediterrânea
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(M.SM), e ainda nas zonas associadas às linhas de água, as zonas Aluvio-mediterrânea (aM) e
Halo-mediterrânea (hM).
As espécies pertencentes à silva climácica desta região são a alfarrobeira (Ceratonia siliqua), o
zambujeiro (Olea europaea var. sylvestris), a amendoeira (Prunus dulcis), o pinheiro bravo
(Pinus pinaster), o Pinheiro Manso (Pinus pinea), o carvalho cerquinho (Quercus faginea) e o
sobreiro (Quercus suber).
Incidindo sobre as áreas de intervenção, verifica-se que o restabecimento ao km 314+254 se

desenvolve na proximidade do apeadeiro de Poço Barreto, cerca de 5 km a sudeste de Silves,
numa área caracterizada pela presença de um moisaico agrícola compartimentado dominado
por árvores de fruto, pontuado por casario associado ao aglomerado suprareferido.

Figura 1 – Restabelecimento ao km 314+254

Relativamente ao Restabelecimento ao km 330+009, verifica-se que este se desenvolve numa

zona periférica da cidade de Portimão, concretamente na área do Parque de Feiras e
Exposições (Portimão Arena), situado a poente da cidade. É uma área marcada pela interface
entre zonas naturais, associadas à proximidade do rio Arade e limite da cidade, e grandes
infraestruturas: o mercado grossista, o pavilhão do Parque de Feiras e Exposições e o terminal
de autocarros adjacente à estação de caminho de ferro de Portimão.
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Figura 2 - Restabelecimento ao km 330+009
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3.

OBJETIVOS

Como mencionado anteriormente, a implementação dos restabelecimentos previstos no âmbito
da modernização da linha férrea entre Tunes e Lagos alteram a paisagem envolvente pela
afetação da vegetação na faixa de implementação da via, pelas alterações que implicam na
morfologia do terreno, materializando uma sucessão de taludes de aterro e escavação, assim
como pela introdução de estruturas exógenas ao ambiente visual atual, nomeadamente as
estruturas de suporte (muros) e o viaduto no restabelecimento ao km 330+009, e a passagem
superior e rotunda no restabelecimento ao km 314+254.
A implementação do Projecto de Integração Paisagística tem como premissa minimizar os
impactes resultantes das operações/ocorrências referidas, promovendo a integração
paisagística de todas as áreas degradadas em consequência das obras. Deste modo, o PIP,
através de opções simples que se baseiam fundamentalmente na utilização da vegetação,
procura atingir os seguintes objetivos:


Promover a decapagem de terra arável em todas as áreas sujeitas a intervenção para utilização
posterior na fase de implementação do PIP, assegurando assim a utilização preferencial de terra
local que, ao constituir um banco de sementes, promove nas áreas a recuperar a regeneração
natural da vegetação da flora local. A utilização destes solos constitui ainda uma forma relevante
de controlar custos;



Contribuir para a estabilidade dos taludes de escavação e de aterro através do
revestimento vegetal, recorrendo à utilização de vegetação autóctone, de modo a
assegurar uma rápida cobertura do solo, contribuindo quer para a minimização do
impacte visual decorrente da implantação dos restabelecimentos, quer para a
minimização de eventuais problemas de erosão;



Promover a recuperação das galerias ripícolas afetadas no decorrer da obra e
enquadrar as linhas de água junto às Passagens Hidráulicas recorrendo a espécies
arbustivas e arbóreas da galeria ripícola local, com o objectivo de potenciar a infiltração
natural da água no solo;



Garantir o sucesso da intervenção e a redução nas operações de manutenção através da
escolha de espécies pioneiras e plantas rústicas de fácil adaptação, autóctones ou adaptadas
às características edafo-climáticas em presença, assegurando uma rápida germinação e
desenvolvimento e criando, por sua vez, as condições ótimas ao aparecimento das espécies
espontâneas;
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Integração e dissimulação das ocorrências gravosas indutoras de impactes visuais mais
significativos, nomeadamente os muros, obras de arte e aterros de maiores dimensões;



Recuperar paisagisticamente os troços de via a demolir assim como de áreas degradas
na sua envolvente, com o objetivo de promover o restabelecimento da paisagem de
forma equilibrada e sustentável, integrada na sua envolvente.
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4.

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA

A finalidade da intervenção proposta é a recuperação da paisagem degradada valorizando as
novas ocorrências e promovendo uma integração dos novos restabelecimentos na envolvente,
que será assegurada através de um revestimento vegetal que minimize a sua presença e se
enquadre na ocupação do solo existente nas áreas adjacentes aos traçados.
Nas áreas a intervir, que de um modo geral correspondem àquelas que ficaram sem
revestimento vegetal no decorrer da obra, o tratamento proposto baseia-se fundamentalmente
na descompactação do solo, na modelação do terreno de forma tão naturalizada quanto
possível, no seu revestimento com as terras previamente recolhidas das camadas superficiais
dos solos afetados - terra arável proveniente da decapagem, armazenada durante a fase de
construção nas condições adequadas à sua preservação.
Como já foi referido, esta terra constitui um banco de sementes1 da vegetação pré-existente,
permitindo uma recuperação mais fiável da paisagem degradada pelo decorrer da obra.
Sementes das espécies da flora local permanecem no solo e, germinando, promovem a
regeneração natural das formações de vegetação afetada.
Porém, este processo poderá ser moroso uma vez que a germinação das plantas está
dependente de uma série de condições fisiológicas e ambientais (luz, temperatura, humidade
etc.), implicando que as superfícies desprovidas de vegetação fiquem sujeitas à ação dos
agentes de meteorização. O escoamento superficial, promovido pela época de maior
pluviosidade, implicará a erosão superficial dos taludes, promovendo não só a sua instabilidade
mas também o arrastamento da terra e das sementes necessárias ao revestimento vegetal
destas superfícies.
Deste modo, e dado que no projeto em estudo se preveem várias condicionantes à
germinação, tais como amplitudes térmicas elevadas e défice hídrico, entre outros, é proposta
uma sementeira herbáceo-arbustiva que abrangerá a totalidade das áreas que ficaram
destituídas de vegetação.
A vegetação desempenha um papel fulcral na proteção dos taludes, funcionando como
dissipadora de energia contra a ação da água e do vento. As águas de escoamento superficial
responsáveis pela erosão dos taludes, por ação da vegetação, são obrigadas a percorrer
maiores distâncias, diminuindo a sua velocidade de escorrência e, consequentemente, o
transporte sólido de partículas. As raízes fasciculadas da vegetação herbácea, principalmente
1

Reserva de sementes viáveis e não germinadas existente na primeira camada de solo.
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das gramíneas e das leguminosas pioneiras, melhoram a estrutura e a estabilidade do solo,
contrariando o arrastamento pelas partículas pela água, diminuindo assim o risco de erosão.
A sementeira referida será complementada com a realização de plantações individuais de
árvores e arbustos nas faixas laterais, nas áreas em que se pretende um adensamento da
vegetação ou que esta adquira uma forma e dimensão significativas num menor espaço de
tempo, criando uma barreira visual.
No restabelecimento ao km 314+254 - constituído por dois entrocamentos com a EN269
(Intersecção 1 e 2), uma passagem superior sobre a linha férrea, uma rotunda de articulação
com a estrada municipal 1158 e 3 ligações à rede viária local (Acesso 1, 2 e 3),
desenvolvendo-se, na sua maioria, em aterro, a integração incidirá no revestimento vegetal dos
taludes que se desenvolvem ao longo de todo o traçado e áreas adjacentes, minimizando a sua
presença e evitando eventuais problemas de erosão. Ao longo dos taludes de maior dimensão,
nomeadamente os associados à passagem superior, serão propostas cortinas arbóreoarbustivas, miniminzando a presença destas ocorrências gravosas. Na rotunda, para além da
sementeira herbácea, serão propostas plantações individuais de árvores e arbustos,
enriquecendo a imagem visual associada à via.
Também se preconiza neste restabelecimento a recuperação paisagística dos troços de via a
demolir. Nestas áreas serão removidas as camadas de inertes de pavimento, seguindo-se a
escarificação do solo de forma a promover a sua descompactação e arejamento, sendo a
renaturalização efectuada através da realização de uma sementeira idêntica à prevista nas
áreas contíguas, precedida do espalhamento de uma camada uniforme de terra viva.
No que se refere ao restabelecimento ao km 330+009, que se desenvolve em viaduto sobre o
parque de estacionamento do Portimão Arena, entre duas rotundas existentes, a integração
incidirá somente sobre a área ruderal no troço final do traçado, uma vez que se mantêm os
usos presentes no troço inicial: parques de estacionamento do Portimão Arena (este) e da
estação de autocarros (oeste). Na área ruderal referida, no miolo de eixos viários, após a
limpeza do terreno, será proposta uma sementeira herbácea, assim como plantações
individuais, com o objetivo de enquadrar e dissimular a nova ocorrência e valorizar a paisagem,
atualmente degradada pela acumulação de entulho.
A proposta de integração paisagística compreende essencialmente 3 tipos de intervenção:
medidas cautelares/trabalhos preparatórios, ações de modelação e preparação do terreno e e
aplicação de um revestimento vegetal, sementeiras e plantações, que assegure a adequada
proteção do solo.
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4.1.

Medidas Cautelares e trabalhos preparatórios

A proteção da vegetação arbóreo-arbustiva existente na proximidade das áreas a
intervencionar deverá ser assegurada de modo a não ser afetada pela movimentação de
máquinas e pelos depósitos de materiais, entre outros. Depois de submetidas à fiscalização,
compete ao empreiteiro tomar as disposições adequadas para o efeito, instalando,
nemeadamente, sinalizações, vedações e resguardos onde for conveniente e/ou necessário.
Caso algum elemento arbóreo, fora das áreas de intervenção, venha a ser afetado, deverá ser
imediatamente substituído por outro com as mesmas características.
Em todas as áreas afetadas pelos trabalhos de implementação dos restabelecimentos
rodoviários, na fase prévia à obra, deverá ser efetuada uma decapagem da camada superficial
da terra, terra arável, que, durante a fase de construção, será armazenada nas condições
adequadas à sua preservação e utilizada posteriormente no revestimento de todas as áreas
sobre as quais incidirá o presente PIP.
Na área ruderal a intervir no troço final do Rest. ao km 330+009 deverá ser realizada uma
limpeza e descompactação da totalidade da área a intervir para, posteriormente, ser coberta
com terra arável, preferencialmente proveniente da decapagem.

4.2.

Modelação e preparação do terreno

Para além do papel desempenhado pela vegetação, a modelação do talude é também um fator
importante na estabilização do terreno. A adoção de declives que variam entre 1/1.5 e 1/2 (V/H)
é aconselhável de forma a evitar ou diminuir a ocorrência de eventuais ravinamentos, facilitar a
implantação da vegetação e diminuir o impacte no relevo. No presente projeto foi possível
adotar pendentes de 1/2 (V/H) para a generalidade dos taludes.
Também por razões de estabilidade, a modelação deverá ter em conta o sistema de drenagem
superficial dos terrenos marginais e da plataforma da via, e os taludes deverão ser modelados
de acordo com um perfil do tipo sinusoidal, devendo a articulação com o terreno natural ser
suave.
A superfície dos taludes deve apresentar-se imediatamente antes da distribuição da terra viva,
com o grau de rugosidade indispensável para permitir uma boa aderência à camada de terra
viva de cobertura, e não apresentar indícios de erosão superficial.
Depois de a superfície do terreno se encontrar devidamente preparada, deverá proceder-se ao
espalhamento da terra viva. Preconiza-se a colocação de uma camada de terra vegetal com
cerca de 0,20 m na totalidade dos taludes, nas áreas laterais adjacentes e na área degradada
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no troço final do Rest. ao km 330+009. Nas covas de árvores e arbustos preconiza-se a
colocação camadas de terra viva com 0,40 e 0,80 m , respetivamente.
Antes da sua utilização, a terra viva deverá ser desfeita cuidadosamente e limpa de pedras,
raízes e ervas.
Para que as sementes e fertilizantes encontrem boas condições de fixação, é indispensável
que a superfície da camada de terra não fique demasiado lisa, mas bem regularizada e
encostada às valetas, não devendo ser picada depois do seu espalhamento. Quando
manuseada, a terra não deverá estar demasiado húmida para evitar destruir a sua estrutura..

4.3.

Sementeiras

A sementeira será realizada recorrendo ao método de hidrossementeira que, para além de
permitir uma rápida e eficaz recolonização vegetal e promover uma homogeneidade na
distribuição da vegetação, se assume como o processo mais eficaz de executar e o que exige
menores custos, permitindo intervir em condições de reduzida acessibilidade e em superfícies
de maior pendente e sem a rugosidade necessária à aderência e retenção de materiais.
Esta técnica consiste na aspersão do solo com uma mistura composta pelas sementes das
plantas propostas, um estabilizador do solo, fertilizantes e correctivos, um bio-estimulante (de
modo a promover a germinação das plantas e acelerar a sua instalação), um melhorador do
solo (que promove o arejamento do solo e melhora a sua estrutura) e um fertilizante rico em
fósforo e azoto capsulado que se libertará durante 20 semanas (de modo a auxiliar o seu
estabelecimento).
A composição do lote de sementes a utilizar na hidrossementeira teve como critério selecionar
espécies autóctone ou adaptadas às características edafo-climáticas do local, sendo previstas
duas composições distintas: uma mistura herbácea, a aplicar na totalidade das áreas
destituídas de vegetação, e uma mistura arbustiva, a aplicar sobre a sementeira herbácea nas
áreas que distam mais de 4 metros da via. Na área degradada prevê-se somente a sementeira
herbácea, uma vez que nesta área se preconiza um maior número de plantações de arbustos e
árvores.
A hidrossementeira será realizada em duas aplicações: 1ª aplicação - mistura hídrica contendo
as sementes das espécies herbáceas e 2ª aplicação - realizada 4 a 6 semanas após a 1ª
aplicação (quando as herbáceas tenham cerca de 10 cm de altura) e no espaço não abrangido
pelos primeiros 4 m adjacentes à berma ou valeta da via.
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Mistura herbácea a semear na totalidade dos taludes e áreas laterais, à razão de 30g/m2,
conforme proposto no Plano de Plantação e Sementeiras.
Cynodon dactylon (8%)
Festuca ampla (12%)
Halimium calycinum (20%)
Lolium perenne (25%)
Poa pratensis (5%)
Trifolium campestre (15%)
Trifolium repens (15%)

Mistura arbustiva a semear nos taludes e áreas laterais, à razão de 1g/m2, a aplicar sobre a
sementeira herbácea, à distância de 4 m da berma ou valeta conforme proposto no Plano de
Plantação e Sementeiras.
Cistus crispus (5%)
Cistus monspeliensis (5%)
Coronilla glauca (18%)
Erica australis (1%)
Helichrysum stoechas (6%)
Lavandula stoechas (10%)
Lonicera etrusca (35%)
Rosa canina (20%)

4.4.

Plantações

De forma a alcançar um dos objectivos enumerados anteriormente - a integração paisagística e
visual dos novos restabelecimentos na paisagem -, serão ainda realizadas plantações arbóreas
e arbustivas com o objectivo de minimizar rápida e eficazmente a presença dos acessos,
enquadrando-os na paisagem.
Assim, o processo de propagação vegetal da hidrossementeira será complementado com
plantações individuais de árvores e arbustos nos locais onde, por objectivos funcionais e
visuais, se ambicionem resultados a curto prazo, nomeadamente em zonas onde se pretende o
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adensamento da vegetação ou que esta adquira uma dimensão significativa num menor
espaço de tempo, criando uma barreira visual.
Estas plantações serão realizadas, na sua maioria, ao longo das faixas laterais, uma vez que a
abertura da cova necessária a este procedimento nos taludes poderia desestabilizar esta
superfície. De seguida, sistematizam-se as situações onde pelos motivos enunciados se
recorreu à plantação individual e em módulo de árvores e arbustos:


Na base dos taludes de aterro de maior dimensão, criando uma cortina arbórea ou
arbóreo-arbustiva, de modo a reduzir o impacte visual;



Na reconstituição das galerias ripícolas e nas zonas adjacentes às passagens hidráulicas,
promovendo a infiltração natural da água e o encaminhamento da fauna através desta
obra hidráulica;



Nas faixas laterais sempre que se verifique a presença de observadores na sua
proximidade, nomeadamente habitações, criando cortinas arbóreo-arbustivas, de modo a
reduzir o impacte visual desta infraestrutura;



Na recuperação de áreas degradadas, como forma de compensar os eventuais impactes
originados pela implementação dos necessários restabelecimentos.

As plantações propostas cumprem as medidas presentes nos diplomas legais que visam a
proteção da floresta, assim como de pessoas e bens, contra os incêndios, dos quais se
destacam o Decreto-Lei n.º 124/2006 republicado pela Lei n.º 76/2017 de 17 de agosto, de 28
de Junho, e o Decreto-Lei n.º 10/2018 de 14 de fevereiro.
A presente área de intervenção inclui-se nas redes secundárias de gestão de combustível na
envolvente de redes viárias e ferroviárias públicas, com faixas envolventes de largura mínima
de 10 metros. Nestas faixas de gestão de combustível a distância entre copas das árvores
deve ser no mínimo de 4 metros, devendo os exemplares arbóreos estar desramados em 50 %
da sua altura até que estes atinjam os 8 m, altura a partir da qual a desramação deve alcançar
no mínimo 4 m acima do sol.
As plantações a realizar deverão respeitar o posicionamento indicado nas peças desenhadas,
e integram o seguinte conjunto de espécies arbóreas e arbustivas:
Árvores

Arbustos

Cs – Ceratonia síliqua (alfarrobeira)

Au - Arbutus unedo (medronheiro)

Fa - Fraxinus angustifolia (freixo)

Cm - Crataegus monogyna (pilriteiro)

Oe - Olea europaea var. europaea (oliveira)

Cg - Coronilla valentina subsp. glauca (pascoinha)
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Os - Olea europaea var. sylvestris (zambujeiro)

Ln - Laurus nobilis (loureiro)

Pa - Populus alba (choupo branco)

No - Nerium oleander (loendro)

Pd – Prunus dulcis (amendoeira)

Pl- Pistacia lentiscus (aroeira)

Qr - Quercus rotundifolia (azinheira)

Pg – Punica granatum (romãzeira)

Qs - Quercus suber (sobreiro)

Ta - Tamarix africana (tamargueira)
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Legenda:
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