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Tipo F Flora 

Num/espécie 22 Armeria Humilis 

Obra/Emp CV09.GO Gouvães – Acessos B9, B10 

Detalhe Alargamento e melhoria de acesso B9 

Data 05/02/2016 

 

DESCRIÇÃO DA ATUAÇÃO  

Devido aos trabalhos de alargamento do acesso B9 e da construção do Estaleiro 37ª é preciso transladar parte da população de Armeria 
identificada, para outro local. 
Antes da transladação, em fevereiro de 2016, foram vedadas todas as zonas com presença deste táxon, mas também as zonas definidas para  
instalação das plantas. Os trabalhos desenvolveram-se durante a primeira semana de fevereiro, de 1 a 5 de fevereiro de 2016.  
A transladação realizou-se através do método de blocos, mantendo a maior quantidade possível de substrato. Os blocos eram quadrangulares e 
tinham a dimensão de 10 a 15 cm de lado. O transporte dos exemplares desde a zona de origem até ao seu destino, fez-se com auxílio de bandejas 
de plástico. 
No total realizaram-se 243 transladações, como já foi referido as zonas de destino foram todas debidamente assinaladas para que fossem 
fácilmente detetadas e respeitadas pelas atividades da obra, contudo estas também estão sujeitas ao tráfego da fauna local (gado), e também se 
teve isso em conta no momento da fixação da planta, de forma a permitir o movimento das diferentes espécies de gado sem grande perturbação na 
planta. 
DADOS GERAIS DA PARCELA  AFETADA  

PARCELA INICIAL: MUNICIPIO/FREGUESIA  Ribeira de Pena / Ribeira de Pena 

COORD X,Y (DATUM 73) 
30236 / 204710 

30452 / 204894 
COORD X,Y (ETRS 89) 

602562 / 4596231 

602775 / 4596417 

SITUAÇÃO INICIAL 
Área com presença de populações de Armeria humilis subsp. odorata, que será afetada pela 

obra. 

SUPERFICIE / EXTENÇÃO AFETADA 1003 m². 

PARCELA DE DESTINO 

Situada nas proximidades das parcelas de origem, dentro de uma área propriedade da 

IBERDROLA. Com exemplares de Armeria humilis, características e substrato similares às 

parcelas de origem e a comunidade acompanhante própria do seu hábitat (Plantagini radicatae 

- Armerietum odoratae). 

COORD X,Y (DATUM 73) 30268 / 73319 COORD X,Y (ETRS 89) 602593 / 4596237 

SITUAÇÃO FINAL 
Parcela com populações de Armeria humilis que foram reforçadas e melhoradas com 

exemplares transladados desde zonas próximas. 

MONITORIZAÇÃO 

Será acompanhada a situação da parcela com o tempo e o decorrer das obras. 
Dentro do PM de Flora será considerada esta parcela como um ponto mais a considerar. 
OUTRAS AÇÕES DE COMPENSAÇÃO/ MINIMIZAÇÃO / MONITORI ZAÇÃO ASSOCIADAS 

Compensatória: MC02 Corredor Ecológico, 09-Melhoria da população de Armeria humilis 09-24-01-93, 09-24-02-94 

OBSERVAÇÕES 
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Figura 1. Situação inicial  (parcela inicial) / localização inicial 

   

Figura 2: Situação final / Localização final 

 

Figura 3: Detalhes da atuação 

 


