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NOTA INTRODUTÓRIA

O presente documento constitui-se como o Volume 2 – Projeto de Integração Paisagística da
Barragem dos Relatórios Técnicos do Projeto de Execução e Estudo de Impacte Ambiental
da Barragem Redonda das Olgas.
Projeto de Execução da Barragem da Redonda das Olgas e Caminho de Acesso ao
Coroamento.
Este Volume é composto pela presente Nota Introdutória e pelos seguintes documentos do
Projeto de Execução da Barragem da Redonda das Olgas e Caminho de Acesso ao
Coroamento:
– Memória Descritiva do Projeto de Integração Paisagística.
– Especificações Técnicas.
– Desenho.
A introdução de novas infraestruturas gera impactes negativos na paisagem, contudo estes
podem ser minimizados através da adoção de algumas medidas.
O objetivo deste projeto, é assegurar a rápida e correta integração da infraestrutura a
implementar. Assim, o conjunto de documentos produzidos pretende assegurar a manutenção
da qualidade ambiental existente respeitando tanto quanto possível o aspeto da paisagem da
região.
A recuperação paisagística dos taludes iniciar-se-á logo após a conclusão das obras de
construção.
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INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

A afetação do ambiente causada pela introdução de novas infraestruturas gera impactes
negativos na paisagem. Estes têm carácter temporário dado que podem ser minimizados
através da adoção de algumas medidas.
A integração paisagística que se apresenta abrange, no essencial, o corpo da barragem, os
acessos e restabelecimentos definitivos e os de serviço, mediante a utilização de material
vegetal característico da flora da região.
O objetivo deste projeto é assegurar a rápida e correta integração das infraestruturas a
implementar.
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FILOSOFIA BASE DE RECUPERAÇÃO

A integração paisagística intervém, no essencial, sobre os locais mais afetados pela obra e
que se encontram por recuperar após a execução das infraestruturas projetadas e a sua
execução e implementação pretendem atingir objetivos de ordem estética e funcional.
Dentro dos objetivos estéticos, pretende-se repor a qualidade visual da área intervencionada
reduzindo os impactes visuais originados pela implantação desta estrutura na paisagem
envolvente. Assim, para se atingir este objetivo torna-se necessário intervir o mais cedo
possível nas áreas a afetar. Este objetivo será conseguido através da rápida implementação
das medidas adiante propostas.
Funcionalmente, a recuperação contribui para um melhor usufruto do espaço a afetar
beneficiando deste modo os seus utilizadores.
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APROVEITAMENTO DE MATERIAIS

As terras de cobertura (que devem ser removidas no início da obra e armazenadas em pargas)
serão utilizadas no âmbito do projeto de integração paisagística para a recuperação das áreas
de aterro e escavação, exceto nos casos em que a inclinação dos taludes não o permita.
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APLICAÇÃO DE MATERIAL VEGETAL

Foram elaborados dois lotes, uma mistura de espécies herbáceas a aplicar em todas as áreas
do projeto; e uma mistura de espécies arbustivas a aplicar, junto aos encontros de barragem,
nos taludes de escavação para implantação do descarregador de cheias, nos taludes em terra
com inclinações de 1/1,5 a 1/1 (V/H) dos acessos de serviço
A vegetação a instalar foi escolhida tendo em conta as características climáticas e
topográficas do local e o conhecimento das ocorrências no local, garantindo-se deste modo
uma melhor adaptação das espécies utilizadas às condições edáfo-climáticas existentes.
Assim, aumentam-se as probabilidades de sucesso da vegetação e, consequentemente, dos
objetivos pretendidos.
O estabelecimento da mistura será feito recorrendo à sementeira por hidrossementeira. O lote
de sementes utilizado é constituído por espécies herbáceas pioneiras que atuam de um modo
escalonado sobre o terreno. As espécies escolhidas para proceder ao recobrimento vegetal
da área são características da flora regional.
Paramento de Jusante da Barragem
O paramento de jusante da barragem será recoberto com uma camada (0,25 m) de terra viva
provenientes das ações de decapagem, que foram armazenados em pargas no início da obra.
A fixação destas terras será assegurada pela mistura de sementes de herbáceas, cuja
composição se apresenta no quadro seguinte, a aplicar por hidrossementeira.
Quadro 4.1 - Espécies, densidade e percentagem
previstas para as misturas a semear. Barragem.
Mistura 01
Sementeira herbácea (30g/m2)
Briza maxima
9%
Dactylis glomerata

15 %

Festuca arundinacea

28%

Lolium perenne

35%

Trifolium angustifolium

13%

Restabelecimentos, encontros da barragem e taludes de escavação
Os taludes, junto aos encontros da barragem e os taludes de escavação serão recobertos
com uma camada (0,25 m) de terra viva provenientes das ações de decapagem, que foram
armazenados em pargas no início da obra. A fixação destas terras será assegurada pela
mistura de sementes de herbáceas (mistura 01), cuja composição foi apresentada no Quadro
4.1.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

O projeto de integração paisagística, depois de implementado, deverá assegurar:
– a revitalização e valorização dos espaços que se encontraram condicionados por um
período de tempo mais ou menos longo;
– que a área recuperada esteja em harmonia com a envolvente, não se destacando da
envolvente e encontrando-se em articulação com as atividades tradicionais.
Desta forma, cumprir-se-ão as exigências ambientais que a sociedade atualmente requer.
As boas práticas de realização das ações de integração paisagística recomendam que:
– o empreiteiro forneça todos os materiais, adubos e plantas em boas condições e
assegure o desenvolvimento dos trabalhos segundo as condições apresentadas;
– o empreiteiro deverá consultar o Dono de Obra em todos os casos omissos ou
duvidosos, reservando-se este o direito de exigir a substituição, a custas do
empreiteiro, de todos os materiais, adubos e plantas que se verifique não
satisfazerem as condições exigidas;
– o empreiteiro assegure, em número e qualificação, a presença na obra do pessoal
necessário à boa execução dos trabalhos, bem como de elemento capaz de fornecer
os esclarecimentos necessários sobre os mesmos.
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1.1

MATERIAIS E TRABALHOS

GENERALIDADES

A recuperação far-se-á com recurso à utilização de alguns materiais provenientes da obra.
Nomeadamente as terras de cobertura, armazenadas em pargas criadas aquando da
desmatação e decapagem do solo.
Todas as especificações de materiais e modos de execução descritas neste caderno de
encargos devem ser consideradas na execução do projecto, nos procedimentos previstos no
que se refere à garantia e nos trabalhos de manutenção.
1.2

TRABALHOS PREPARATÓRIOS

As áreas confinantes com o espaço a afectar para a construção do paramento da barragem,
que não sejam ocupadas, devem ser protegidas de agressões de modo a garantir a não
afectação das comunidades vegetais aí existentes. Deste modo, salvaguarda-se a
envolvente e beneficia-se a qualidade visual da mesma.
Compete ao adjudicatário assegurar o cumprimento desta medida, recorrendo se necessário
à marcação e/ou colocação de vedações ou grades em redor de todas as áreas a preservar.
1.3

DESMATAÇÃO, DECAPAGEM E ARMAZENAMENTO DE TERRA VIVA

Todos os locais sujeitos a intervenção, devem ser limpos de vegetação antes de se iniciar a
construção. Seguindo-se a esta limpeza a remoção e armazenamento da camada de terra
viva existente (camada com profundidade variável, mas não superior a 30 cm) em pargas
em áreas pré-estabelecidas que devem encontrar-se já limpas de vegetação.
A remoção de terras é importante porque permite preservar o fundo de fertilidade do solo e
simultaneamente beneficiar a recuperação das áreas afetadas peals ações de construção.
A área afecta às pargas (depósitos temporários de terra viva) devem ser vedadas e ter
acesso interdito a pessoas e máquinas até ao momento de implementação do projecto de
integração paisagística. Deste modo garante-se a manutenção da qualidade do solo
removido.
As pargas devem ter uma altura e uma largura máximas de 2 m e 5 m, respectivamente, de
modo a assegurar a manutenção das qualidades do solo, evitando-se a falta de oxigénio e a
compressão das terras.
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1.4

SOLOS/TERRA

A última camada a sobrepor no âmbito da recuperação paisagística deve ter 25 cm de
espessura no momento da sua aplicação. Assim, após compactação esta camada
apresentará 20 cm de espessura.
As terras a aplicar nesta camada serão provenientes das pargas criadas antes do início das
obras de construção das estradas e da barragem, e resultam da decapagem da camada
superficial de solo das áreas afectadas pelas infra-estruturas a instalar.
Os caminhos, assim como a área de depósito e a zona das pargas, devem ser alvo de
recuperação, com mobilização superficial do solo e em algumas situações com aplicação de
uma camada de terra viva (nas áreas de depósito deve ser reposto o solo retirado no início
do processo).
No caso de, por qualquer motivo, ser necessário adquirir solo para proceder à recuperação,
o solo a aplicar deve apresentar características semelhantes às dos solos da envolvente,
devendo:
– apresentarem um teor de matéria orgânica igual ou superior ao dos solos da região;
– estarem isentos de material vegetal não decomposto, de lixo ou de quaisquer
outros detritos orgânicos;
– ter pH próximo do pH dos solos da envolvente.
As terras espalhadas como camada superficial devem ser sujeitas a uma mobilização
superficial, por gradagem ou escarificação com vista à redução da dimensão dos torrões,
beneficiando-se a agregação, a capacidade de retenção de água e, consequentemente, o
sucesso das sementeiras que lhe seguirão.
As áreas adjacentes às áreas a recuperar poderão ser alvo de uma mobilização superficial
do solo efectuada manualmente, caso tal se apresente como necessário.
Os taludes com declives iguais ou superiores a 1/1,5 resultantes de escavação apenas
serão revestidos com terra vegetal e, consequentemente, semeados, se a rugosidade da
superfície o permitir.
1.5

FERTILIZANTES

A fertilização do solo far-se-á com recurso a adubo químico com composição NPK 7:14:14 à
razão de 0.1 kg/m2 de solo ou caso seja possível com aplicação de estrume bem curtido, à
razão de 2 kg/m2, proveniente de explorações existentes nas imediações.
Em ambas as situações, a aplicação do fertilizante deve ocorrer, pelo menos, algumas
semanas antes da plantação de toda a área (num mínimo de duas semanas semanas).
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1.6

ÁGUA

Deve ser limpa, arejada e isenta de produtos tóxicos para plantas e animais, ou outros
produtos, prejudiciais à boa execução dos trabalhos.
1.7

MATERIAL VEGETAL

O material vegetal a semear deve corresponder às espécies indicadas no projecto.
Sementes
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 que não figurem nessas tabelas,
deverão ser provenientes da última colheita, salvo justificação especial para as de
germinação tardia. Deverão estar isentas de sementes estranhas e impurezas.
Os lotes deverão corresponder às espécies indicadas, segundo as listas e percentagens
apresentadas na memória descritiva da recuperação paisagística e deverão ser aplicados
nos locais assinalados nas peças desenhadas.
Foram elaborados dois lotes, um apenas com sementes de herbáceas e o segundo com
uma mistura de espécies arbustivas.
1.8

SEMENTEIRAS

Sempre que a sementeira seja executada por métodos tradicionais, devem as sementes ser
agrupadas em vários calibres e semeadas separadamente para melhor uniformidade de
distribuição.
Na maior parte das zonas a sementeira será efectuada pelo método da hidrossementeira em
uma única aplicação que incluirá todas as sementes que compõem o lote, respeitando as
quantidades especificadas.
Com o objetivo de assegurar a cobertura do terreno, logo apos a finalização da construção
da barragem, recomenda-se, numa primeira fase a aplicação da sementeira herbácea de
caraterísticas pioneiras e, numa segunda fase, a aplicação da sementeira arbustiva que irá,
a longo prazo, complementar a anterior. As sementeiras deverão ser efetuadas em duas
aplicações sucessivas, intervaladas de 4 a 6 semanas.
Lotes de Sementes
Apresenta-se de seguida a mistura de sementes que se considera apropriada para o
revestimento vegetal do paramento jusante, dos taludes do descarregador e das áreas
contiguas à barragem.
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Sementeira 01: Mistura de espécies herbáceas pioneira a aplicar em todas as áreas do
projeto.

Mistura 01
Sementeira herbácea (20g/m2)
Briza máxima
9%
Dactylis glomerata

15 %

Festuca rubra

28%

Lolium perenne

35%

Trifolium angustifolium

13%
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GARANTIA, MANUTENÇÃO E MONITORIZAÇÃO

2.1

GARANTIA

Até dois anos após a conclusão dos trabalhos, o empreiteiro adjudicatário deverá garantir a
cobertura de 80 % da área recuperada, com espécies autóctones, constantes do elenco
florístico local, ou da mistura de sementes instalada.
Na verificação de que esta premissa não foi cumprida, fica o empreiteiro adjudicatário
obrigado a proceder, à sua custa e na época adequada seguinte, à sementeira dos locais
descobertos de acordo com o projeto ou se a fiscalização aprovar por outras espécies
adequadas ao local.
Esta garantia não abrange danos causados por catástrofes naturais, incêndios ou pela
utilização indevida da área recuperada, sempre que se verifique que a ação impede o
normal desenvolvimento da vegetação (pisoteio excessivo, passagem ou estacionamento de
veículos) desde que estas ações não sejam da responsabilidade do empreiteiro
adjudicatário.
2.2

MANUTENÇÃO E MONITORIZAÇÃO

Será efetuada durante 3 anos após a conclusão dos trabalhos.
2.2.1

Fertilização

Durante o período de manutenção deverá proceder-se à seguinte operação:
– fertilização de cobertura, com adubo nitro-amoniacal 20,5% à razão de 20gr/m2,
especialmente nos locais que denotem carência de revestimento herbáceo.
Este procedimento deverá ocorrer no início da época das chuvas (início do Outono).
2.2.2

Regas

Durante o período de garantia deve o empreiteiro adjudicatário assegurar uma rega semanal
ou quinzenal, conforme o estádio de desenvolvimento das plantas (as plantas devem ser
sujeitas a períodos de falta de água), de modo a assegurar a sua sobrevivência garantindo
em simultâneo o desenvolvimento das raízes na busca de água no subsolo.
As regas devem ser mais abundantes nos meses subsequentes às plantações.
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CRONOGRAMA DE OPERAÇÕES

Para efeitos da programação dos trabalhos estipulados no âmbito do projecto de integração
paisagística e desconhecendo-se a data de início dos trabalhos de construção da “Barragem
da Redonda da Olgas” estabelece-se um cronograma de trabalhos ajustado a anos civis
independentemente do ano em causa.

Meses

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Maio

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

Recobrimento do
paramento de jusante e
dos taludes com terra
arável resultante da
decapagem
Sementeiras
Período de Garantia – Manutenção e Monitorização
Período de Garantia – Manutenção e Monitorização (3 anos após a conclusão dos trabalhos de
recuperação)
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