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ANEXO – Peças Desenhadas 

 

Codificação Nome do Desenho Escala 

SFAF 63705.R1 Plano de plantação 1/500 

SFAF 63706.R2 Plano de sementeiras 1/500 

SFAF 63707.R2 Plano de manutenção 1/500 
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SUBESTAÇÃO DE FAFE 150/60kV 
Instalação Inicial 

Obra 41.00 
 
 

EMPREITADA DE PAISAGISMO 
MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente documento constitui a revisão do Projeto de Integração Paisagística da 

Subestação de Fafe (Obra 41.00), desenvolvido em fase de execução de obra. Com o 

decorrer da execução da Empreitada, verificou-se a necessidade de rever o Projecto de 

Integração Paisagística da Subestação de Fafe, visto que: 

 

- Foi adquirida pela REN uma área superior à que inicialmente havia sido prevista 

no projecto inicial, pelo que se sentiu a necessidade de ajustar o PIP à real área 

adquirida. 

- É necessário dar resposta à medidas da DIA que explicitamente preconizou 

alterações no Projecto de Integração Paisagística e também para dar resposta a 

várias outras medidas preconizadas na DIA; 

- Para reflectir a metodologia de conservação da mamoa da Regedoura n.º 1, 

acordada com a tutela, que foi descoberta durante o curso dos trabalhos; 

- Para reflectir as acções adicionais definidas para minimizar as situações de 

erosão e transporte de sólidos. 

 

No que concerne à caracterização da empreitada em questão mantém-se o apresentado 

anteriormente no projecto de execução: 

 

 Esta infraestrutura de transporte e transformação de energia pertencente à Rede 

Elétrica Nacional, S. A. – REN, assume um importante papel na reestruturação da Rede 

Nacional de Transporte (RNT) de energia elétrica desta zona, por permitir a transferência 

de carga da Subestação de Riba de Ave e a desativação da Subestação de Guimarães. 

A área de intervenção, localizada nas freguesias de Armil e Cepães, concelho de Fafe, 

com cerca de 31.200 m2, corresponde à área envolvente à plataforma da Subestação e 
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da via de acesso. As áreas a tratar abrangem sobretudo os taludes executados para a 

criação da plataforma da subestação, o futuro caminho de acesso à subestação pelo 

qual circularão às máquinas e materiais necessários à obra, bem como a todos os 

terrenos que sofreram movimentações de terra e decapagens. 
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2. ENQUADRAMENTO LEGAL 

De modo a atingir os objetivos a seguir enumerados, o presente projeto deverá ter em 

consideração o enquadramento legal, bem como os Instrumentos de Gestão Territorial 

em vigor na área de estudo, nomeadamente: 

− o Decreto-lei nº 124/2006, de 28 de Junho, por se integrar nas redes secundárias 

de gestão de combustível,  

− as orientações do PROF (Plano Regional de Ordenamento Florestal) do Baixo 

Minho (Decreto Regulamentar n.º 17/2007, de 28 de Março),  

− o regulamento e definição da ocupação e uso do solo do Plano Diretor Municipal 

de Fafe, (Resolução do Conselho de Ministros n.º 92/94, de 27 de Setembro, 

alterado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 13/99, de 9 de Março), 

− bem como as orientações do PROT (Plano de Ordenamento do Território) para a 

região do norte (relatório de Dezembro 2009). 

Através do Decreto-lei n.º 124/2006 encontram-se definidos os critérios para a gestão 

de combustíveis nas faixas de proteção, densidades de plantação de árvores e arbustos 

e distâncias mínimas de segurança, no perímetro da Subestação. 

O PROF (Plano Regional de Ordenamento Florestal) do Baixo Minho permite 

identificar as espécies arbóreas recomendadas para a referida Zona Ecológica, 

nomeadamente carvalho roble, sobreiro e castanheiro, as quais são consideradas entre 

as espécies propostas neste projeto. 

Da análise efetuada à carta síntese do PROF Baixo Minho, verificou-se que a 

Subestação de Fafe ficará incluída numa área crítica do ponto de vista da defesa da 

floresta contra incêndios. Assim, e de acordo com o previsto no artigo 41.º do Decreto 

Regulamentar n.º 17/2007, de 28 de Março, “as novas edificações no solo rural têm de 

salvaguardar, na sua implantação no terreno, a garantia de distância à extrema da 

propriedade de uma faixa de proteção nunca inferior a 50 metros e a adoção de medidas 

especiais relativas à resistência do edifício, à passagem do fogo e à contenção de 

possíveis fontes de ignição de incêndios no edifício e respetivos acessos.” 
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Da análise da carta de ordenamento do território do PDM de Fafe verifica-se que a área 

de intervenção se encontra incluída na classe de espaços “Áreas Florestais” 

correspondendo a “floresta de produção de material lenhoso”, em particular de 

povoamento misto. 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

 

A área em estudo para a implantação da Subestação de Fafe, encontra-se localizada no 

concelho de Fafe, nas freguesias de Armil e Cepães, a nordeste da povoação de 

Regedoura, numa zona em que as cotas variam entre 363 m e 371 m. 

A paisagem envolvente apresenta um relevo ondulado, constituído por uma sucessão 

orográfica de colinas, com vertentes mais acentuadas e vales mais ou menos alargados, 

determinado pelo substrato geológico em presença, predominantemente granítico. 

O substrato litológico em presença, rochas eruptivas plutónicas, associado ao relevo e 

clima que se faz sentir na área de inserção do projeto veio condicionar a formação do 

solo (Cambissolos), e em última instância, o estabelecimento da vegetação bem como a 

ocupação do solo, revelando encostas quase sempre florestadas, por vezes cobertas por 

matos, sendo que as restantes áreas são dominadas por utilização agrícola muito 

intensiva e diversificada.  

Em termos concretos de implantação da subestação, esta localiza-se basicamente numa 

área de floresta mista e matos com povoamento de folhosas, onde é notória a ocupação 

em metade da sua área por floresta mista e na outra metade o predomínio de matos com 

povoamentos de folhosas. 

Assim, a fração nascente do terreno é marcadamente de produção florestal (eucaliptal) 

com forte regeneração do coberto arbustivo e herbáceo, e de exemplares dispersos de 

carvalho negral (Quercus pyrenaica). Por outro lado, a poente, o coberto arbóreo é 

menos denso, observando-se um predomínio de clareiras preenchidas por matos. 
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Fig. 1 -  Área afeta à subestação de Fafe onde se verifica a presença de floresta de produção de eucaliptos, 

ao fundo, assim como a existência de matos. 

Apesar de o terreno apresentar vertentes maioritariamente expostas a sul e poente, o 

facto de ser uma área de relevo ondulado e maioritariamente florestal, com uma elevada 

capacidade de absorção visual, conduz a que o projeto não se apresente muito exposto 

às povoações nas suas imediações. Em termos da qualidade visual, a área de 

implantação da subestação em estudo apresenta uma paisagem de média qualidade 

visual. 

A paisagem é também determinada por fatores climáticos, que exercem forte influência 

na vegetação, ocupação do solo e na dinâmica geomorfológica da região. Marcadamente 

com influência atlântica, responsável pelas superfícies frontais de deslocação oeste-este 

através dos vales, o clima apresenta-se ameno e com as quatro estações bem definidas. 

Da mesma forma que a morfologia do terreno, a litologia, e o clima condicionaram o uso 

do solo, também estes fatores físicos se refletiram na vegetação espontânea em 

presença. A área em estudo encontra-se integrada, segundo Pina Manique e 

Albuquerque, na Região Natural do Noroeste Cismontano, na zona fitoclimática 

Atlântica–Mediterrâneo-atlântica (A.MA), de nível basal (cotas inferiores a 400m), 

caracterizada pela presença de castanheiro (Castanea sativa), pinheiro bravo e manso 

(Pinus pinaster e Pinus pinea), carvalho roble (Quercus robur) e sobreiro (Quercus 

suber). 

Após visita e inspecção ao local verificou-se a inexistência de espécies exóticas 

invasoras pelo que não haverá necessidade de implementação de um plano de controlo 

e erradicação para as mesmas.  
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4. OBJECTIVOS 

Os objetivos gerais que orientam a execução e implementação do Projeto de 

Integração Paisagística pretendem, essencialmente, minimizar os impactes resultantes 

da implementação do projeto em estudo, com reflexos ao nível estético, funcional e 

económico. Os principais fatores que contribuem para a degradação da paisagem, 

consequentes da implantação de uma infraestrutura deste tipo, provém das alterações na 

morfologia do terreno provocadas pelos aterros e escavações e pela sua implantação 

desenquadrada ao nível da escala da paisagem. 

Assim, e tendo em consideração os objetivos de ordem estética, pretende-se recuperar 

as áreas envolventes à subestação de Fafe de modo a minimizar os impactes visuais 

originados pela implantação desta infraestrutura na paisagem. Estes objetivos serão 

atingidos através da implementação de uma estrutura verde enquadrada na paisagem 

envolvente. 

Do ponto de vista funcional, torna-se necessário proteger os taludes, tanto os de aterro 

como os de escavação, contra a erosão hídrica e eólica através da sua estabilização 

biológica. Por outro lado, pretende-se com a vegetação proposta, recuperar as condições 

naturais, dando à área um aspeto mais naturalizado possível, apesar da existência de 

elementos estranhos à paisagem. 

Ainda do ponto de vista funcional, a constituição de uma estrutura verde respeitando as 

características edafo-climáticas da região, contribui para a criação de um contínuo verde, 

sendo por isso favorável do ponto de vista ecológico. 

 

4.1 Medidas da DIA reflectidas na presente revisão 

Aquando da emissão da declaração de Impacte Ambiental  pela Agência Portuguesa do 

Ambiente, foi comunicada a necessidade de implementação de medidas de minimização. 

Na presente revisão do Projecto de Integração Paisagística, reflectidas nas peças 

desenhadas, estão consideradas as acções a implementar de modo a dar resposta às 

medidas respeitantes à integração paisagística. As medidas da DIA que foram 

identificadas neste âmbito foram: 
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Medida 61 da DIA - Dentro do perímetro de 50 m da envolvente da plataforma da subestação e 5 m 

da via principal devem seguir-se as medidas estipuladas no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de 

Junho (alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro), que estabelece as 

medidas e acções a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios. 

Medida 62 da DIA - Efectuar a poda dos ramos mortos e doentes de todas as árvores existentes a 

manter, no limite da propriedade. 

Medida 63 da DIA - Com o objectivo de diminuir o risco de incêndios, deve ser assegurado um 

afastamento de 4 m entre copas nas áreas arborizadas mais densamente povoadas. Para tal 

efeito, deve proceder-se à remoção selectiva de árvores localizadas a nascente da Subestação, 

incluindo a remoção das toiças. 

Medida 90 da DIA - Implementar e efectuar a manutenção do Projecto de Integração Paisagística 

(PIP), que deve ocorrer assim que a obra terminar e que possui como principal objectivo: 

- Implementação de uma estrutura verde enquadrada na paisagem envolvente no sentido 

de recuperar as áreas envolventes à Subestação de Fafe, de modo a minimizar os 

impactes visuais originados pela implantação desta infra-estrutura na paisagem. Esta 

recuperação visa proteger os taludes, tanto os de aterro como os de escavação, através 

da sua estabilização biológica, recuperando as condições naturais e ecológicas locais; 

- A implementação do PIP prevê, por si só, uma série de medidas de minimização que 

permitem minimizar os impactes do Projecto na fase de construção, algumas já referidas 

nos pontos anteriores, nomeadamente: recuperação paisagística da área de depósito de 

terras e estaleiro; naturalização dos taludes e bermas da Subestação assim como do 

caminho de acesso, através da sua cobertura com terra vegetal e posterior plantação 

com espécies autóctones, por forma a evitar fenómenos de erosão; manutenção de todos 

os revestimentos vegetais que vierem a ser executados como forma de protecção contra 

a erosão. 

Medida 91 da DIA - Adoptar medidas que favoreçam a regeneração natural das espécies vegetais 

autóctones subsistentes, nomeadamente nas áreas identificadas na proximidade e cartografadas 

na carta de biótopos, com vista à valorização/potenciação das condições ecológicas locais e ao 

incremento da fauna. 

Medida 100 da DIA – De modo a minimizar o impacte cénico decorrente da presença da 

subestação, o Projeto de Integração Paisagística deve ser revisto de modo a garantir um 

adensamento da vegetação arbórea existente e prevista, com plantação de algumas árvores de 

folha persistente e crescimento mais rápido. Este adensamento deve ser feito em todas as áreas 

com árvores (existentes ou a plantar), nomeadamente nos extremos noroeste e sudeste da 

plataforma. 
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5. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

5.1. Descrição da proposta 

A presente proposta refere-se ao Projeto de Integração Paisagística da Subestação de 

Fafe, tendo sido delineada com base no programa preliminar da REN, nas medidas 

dispostas na DIA e nas particularidades da paisagem envolvente. 

Como já foi referido, o foco da intervenção consiste na estabilização e revestimento dos 

taludes originados aquando da definição da plataforma e futuro caminho de acesso à 

subestação, correspondendo a sua modelação à equipa de Engenharia. 

Considerando que, na generalidade, as áreas a considerar nesta intervenção, 

correspondem principalmente àquelas que sofreram movimentações de terra, ficando 

sem revestimento vegetal, a atuação consiste fundamentalmente na estabilização do 

terreno recorrendo à aplicação de uma hidrossementeira herbácea e arbustiva de baixa 

manutenção e de pequeno a médio porte. No limite inferior dos taludes será instalada 

uma vala de drenagem de forma a evitar a erosão provocada pelo escoamento 

superficial das águas. 

Nas restantes áreas, onde não ocorrem movimentações de terra, a intervenção consistirá 

na preservação da vegetação existente, reforçandoo estrato arbóreo, nos termos do 

presente plano. Estas acções compreendem a preparação do terreno de forma 

adequada, nomeadamente através da armação do terreno em vala e comoro à curva de 

nível, respeitando os compassos definidos. 

Tendo em consideração que a estabilidade de um talude pode ser colocada em causa 

pelas águas de escoamento superficial, responsáveis pela erosão superficial dos taludes, 

é relevante reforçar o papel essencial de um bom revestimento vegetal e de uma correta 

modelação de terreno. 

Um talude corretamente estabilizado (modelação e revestimento vegetal eficaz) obrigará 

a que as águas de escoamento superficial percorram maiores distâncias, funcionando 

como dissipador de energia, diminuindo a velocidade e consequentemente, o transporte 

sólido. Este inicia-se por erosão laminar evoluindo o processo até à formação de sulcos e 

ravinas. 
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A ação das raízes da vegetação herbácea (principalmente das gramíneas e leguminosas 

pioneiras), visto serem fasciculadas, dificulta o arrastamento superficial de partículas 

sólidas, fixando o solo, melhorando a sua estrutura e estabilidade superficial. 

A estabilidade do talude depende ainda do seu perfil. Deste ponto de vista, o perfil 

sinusoidal é o que oferece melhores resultados no processo da estabilização. A crista e a 

base do talude são suavizadas diminuindo o seu declive e aumentando o declive do terço 

médio. 

Do ponto de vista paisagístico e em condições mais comuns, é aconselhável a adoção, 

para o terço médio dos taludes de aterro e de escavação, de declives variando entre 

1/1.5 e 1/3 (V/H), a fim de evitar ou diminuir a ocorrência de eventuais ravinamentos, 

facilitar a implantação da vegetação e diminuir o impacte no relevo. 

A principal intenção da proposta é a recuperação da paisagem afetada, com o objetivo 

de dissimular o projeto, e assim contribuir para uma melhor integração da infraestrutura 

na paisagem envolvente. 

Na área adjacente à plataforma da subestação e do acesso dever-se-á proceder à 

sementeira dos taludes de escavação e aterro. Deverá ser aplicada uma sementeira 

herbácea (Sementeira 2) dos lados norte e sul da subestação, uma vez que são estes os 

lados por onde vão entrar e passar os cabos das linhas de alta e muito alta tensão, 

devendo-se evitar qualquer tipo de obstáculos à sua passagem. Deste modo, dos lados 

nascente e poente da subestação, será aplicada uma sementeira herbáceo-arbustiva 

(Sementeira 1), não havendo nestas situações problemas de incompatibilidade com as 

linhas elétricas.  

Prevê-se o reforço da orla arbórea, ao longo dos limites poente e nascente de modo a 

dissimular visualmente a subestação e promover uma melhor integração na envolvente. 

Nas áreas em que ocorre regeneração natural de espécies arbóreas autóctones esta 

será mantida, e integrada no âmbito da execução do presente plano, dando cumprimento 

ao disposto na medida 91 da DIA.  

É ainda relevante mencionar que a proposta considerou o disposto nos critérios para a 

gestão de combustíveis, no âmbito das redes secundárias de gestão de combustíveis, do 

Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, nomeadamente: 
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− - Distância mínima de 4 m entre as copas das árvores propostas e de 5 m à 

vedação da Subestação. Adicionalmente será garantida a remoção selectiva de 

árvores incluindo a remoção de toiças (medida 62 da DIA);Afastamento entre a 

Subestação e a massa orgânica proposta, garantindo-se uma faixa de 2 m com 

revestimento em brita; 

− - Descontinuidade vertical entre estratos arbóreos e arbustivos 

remanescentes;Fitovolume arbustivo total não superior a 2000 m3/ha, seguindo-se 

as proporções: 

Percentagem de coberto do solo 
Altura máxima da vegetação 

(em centímetros) 

Inferior a 20 100 

Entre 20 e 50 40 

Superior a 50 20 

Tendo em consideração que neste tipo de intervenções a taxa de sobrevivência das 

plantas nunca alcança os 100%, visto estarem muitas vezes sujeitas a condições 

extremas de temperatura, geada ou secura, decidiu-se prever uma densidade de 

plantação ligeiramente acima dos valores recomendados pela legislação, de modo a que 

num estádio mais avançado de desenvolvimento, o local venha a ter uma percentagem 

de coberto adequada, que exerça a funções esperadas tanto ao nível da proteção do 

solo como ao nível do enquadramento da subestação. 

Contudo, e de modo a impedir que o projeto evolua para uma densificação maior do que 

a expectável, deverá ser assegurado um controlo da vegetação, a cargo do empreiteiro 

nos primeiros dois anos e posteriormente a cargo da REN. Este controlo abrange cortes 

de manutenção, desbaste ou transplante, prevendo-se ainda uma manutenção manual 

que envolve o corte das áreas de prado (1 a 2 vezes/ano), controlo do fitovolume, 

desramação das árvores e remoção de quaisquer matérias de natureza combustível ou 

inflamável. 

Tendo em consideração o valor de terra, proveniente de decapagem, determinado pelo 

projeto de engenharia, prevê-se a colocação de uma camada mínima de terra de 0,20 m 

em todos os taludes e áreas a semear e plantar desprovidos de terra vegetal, sem ser 

necessário recorrer a terra viva de empréstimo. 
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5.2. Vegetação 

No que se refere à implantação do revestimento vegetal, e perante as condicionantes 

identificadas, nomeadamente no que respeita à inclinação da maioria dos taludes, optou-

se pelo recurso à hidrossementeira, complementada com a realização de plantações 

individuais de árvores. Foram considerados como parâmetros relevantes na escolha das 

espécies a utilizar: a exposição, o declive, o tipo de solo, o substrato geológico, o clima, a 

ocupação atual do solo, as associações vegetais próprias da região e alguns parâmetros 

estético-funcionais, garantindo uma melhor adaptação das espécies utilizadas às 

condições locais. Deste modo, aumentam-se as probabilidades de sucesso da vegetação 

e, consequentemente, dos objetivos pretendidos. 

O estabelecimento da vegetação será feito, na sua maioria, recorrendo à sementeira por 

hidrossementeira como já se referiu. Os lotes de sementes utilizados são constituídos 

por espécies arbustivas e herbáceas pioneiras que atuam de um modo escalonado sobre 

o terreno, conforme o esquema seguinte. 

 ANOS APÓS SEMENTEIRA (*) 

ESPÉCIES  1º 2º 3º 4º 5º 

Herbáceas 
Pioneiras 

 

Arbustos 
e subarbustos 

  

   

    
 (*) ano em que a biomassa produzida começa a ter efeito no coberto e estabilização do solo.  

A hidrossementeira é uma técnica de tratamento vegetal com grandes vantagens em 

condições de difícil acessibilidade, de deficit hídrico e, em superfícies muito pendentes, 

decapitadas e sem rugosidade necessária para facilitar a aderência e retenção de 

materiais. Esta consiste basicamente na aspersão do solo com uma mistura composta 

pelas sementes das plantas propostas em cada lote, um estabilizador do solo, 

fertilizantes e corretivos, nas quantidades indicadas no projeto. 

A esta hidrossementeira, deverá adicionar-se, quer um bio-estimulante (tipo “Pronto”) de 

modo a promover a germinação das plantas, acelerando a sua instalação, e um 

melhorador do solo (tipo “BskBest MB) que promove o arejamento do solo melhorando a 

sua estrutura, quer um fertilizante rico em fósforo, de modo a auxiliar o seu 

estabelecimento, com azoto capsulado que se libertará durante 20 semanas (tipo 

“BoskBlend HS).  
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Como a inclinação dos taludes é de 1/1.5 (V/H) deve associar-se à hidrossementeira, no 

caso dos taludes de escavação, uma técnica de fixação e proteção das sementes. 

Tradicionalmente a técnica utilizada consistia na utilização de palha de cereais, 

conjuntamente com um fixador. No entanto, esta vai ficando atualmente em desuso, 

devido, à carência generalizada de palha no mercado, e à existência de outras 

alternativas técnicas mais eficientes, a que acrescem, para o caso concreto, as 

condições particularmente desfavoráveis da maioria das superfícies a vegetalizar 

(taludes essencialmente rochosos de acentuada inclinação). Assim propõe-se a 

utilização de um composto de fibras de madeira, fisiologicamente inertes, unidas por um 

fixador não tóxico, do tipo “EcoAegis”, formando 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 à 

parede rochosa, mesmo nas condições referidas.  

 

Fig. 2 - Aspecto da aplicação de hidrossementeira em taludes. 

É importante salientar que apesar de a sementeira ser o método de propagação vegetal 

que exige menores custos e permite melhores resultados, do ponto de vista da instalação 

da vegetação, os resultados obtidos só se fazem sentir a médio – longo prazo, o que 

implica recorrer à realização de algumas plantações individuais, nalgumas situações em 

que se pretende, ou resultados a mais curto prazo, ou um efeito funcional ou visual com 

controlo da vegetação. Refira-se que estas plantações exigem regas, pelo menos 

durante os dois anos seguintes à sua plantação. 
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O recurso a plantações de árvores, tendo como objetivo minimizar o impacte visual 

causado pela subestação, quer no local, quer vista à distância, bem como ao longo do 

caminho de acesso, onde se optou pelo seu enquadramento, de modo a minimizar o 

impacte dos taludes criados.   

Nas áreas intervencionadas ou de apoio à obra, após a sua concretização a, deverá 

proceder-se à descompactação da terra arável ou eventual cobertura com terra arável e 

proceder-se à armação em vala e comoro, à curva de nívelconforme definido nos 

capítulos seguintes . 

Assim, são propostas sementeiras em várias situações, visando sempre a recuperação 

de todas as áreas que foram afetadas pela construção do projeto. 

5.2.1. Sementeiras 

De acordo com a análise efetuada, propõem-se os seguintes lotes de sementes em 

função das características das áreas a semear. Os valores indicados correspondem à 

percentagem em peso da composição do lote. 

Nos taludes de escavação, como já foi referido, deverá aplicar-se um composto do tipo 

“EcoAegis”, este produto deverá ser igualmente adicionado à mistura de sementes 

sempre que os taludes a revestir se apresentem maioritariamente rochosos. 

Sementeira 1 - Mistura herbácea e arbustiva 

Mistura Herbácea: 

 

 

 

 

 

 

Densidade de sementeira: 20,0 g/m2 

 % em peso 

Dactylis glomerata 15, 60 

Festuca ampla ampla 10, 20 

Holcus mollis 5, 10 

Trifolium incarnatum 44, 60 

Trifollium pratense 24, 50 

 100,00 
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Mistura arbustiva (a aplicar sobre a sementeira herbácea) 

 % em peso 

Calluna vulgaris 0,05 

Crataegus monogyna 75,10 

Cytisus striatus 11,25 

Erica arborea 0,05 

Erica scoparia 0,05 

Lavandula stoechas 1,80 

Lonicera peryclimenum 11,25 

Thymus mastichina 0,45 

 100,00 

Densidade de sementeira: 1,10 g/m2 

 

Sementeira 2 – Mistura herbácea 

Densidade de sementeira: 20,0 g/m2 

 

 % em peso 

Dactylis glomerata 15, 60 

Festuca ampla ampla 10, 20 

Holcus mollis 5, 10 

Trifolium incarnatum 44, 60 

Trifollium pratense 24, 50 

 100,00 
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A mistura arbustiva, prevista na sementeira 1, é constituída por subarbustos e arbustos 

autóctones de altura inferior a 4-6m, de modo a não colocar em risco os cabos de 

entrada e saída de energia. 

 Nome científico Nome comum Folhagem Altura 

 

Calluna vulgaris urze persistente 0,50 m 

 

Crataegus 

monogyna 

pilriteiro caduca 2 - 4 m 

 

Cytisus striatus giesta amarela persistente 1 - 2 m 

 

Erica arborea urze branca persistente 1 – 5m 

 

Erica scoparia torga persistente 1 m 

 

Lavandula 

stoechas 

rosmaninho persistente 0,50 m 

 

Lonicera 

peryclimenum 

madressilva caduca 2 m 
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Thymus mastichina bela luz persistente 0,50 m 

5.2.2. Plantações 

As plantações, num projeto deste tipo, visam fundamentalmente obter um efeito mais 

rápido e controlado da vegetação ao nível da estabilização de taludes, reconstituição da 

vegetação afetada e constituição de barreiras dissimuladoras do impacte visual que a 

infraestrutura possa causar nos observadores mais próximos. Em todas as plantações o 

empreiteiro deverá respeitar integralmente o respetivo plano e condições técnicas, 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 foi possível 

conservar no decorrer dos trabalhos de terraplenagem, de acordo com as medidas 

cautelares previstas. Tais alterações deverão ser participadas à Fiscalização e aprovadas 

pela mesma. 

De seguida apresenta-se a lista das espécies arbóreas a utilizar, considerando as 

condições de adaptação ao local, o interesse estético e ecológico da vegetação e a sua 

capacidade de resistência à propagação do fogo. 

No caso das árvores propostas teve-se também em consideração as recomendações das 

espécies suscetíveis de serem utilizadas enumeradas no PROF (Plano Regional de 

Ordenamento Florestal) do Baixo Minho.  

As plantações a realizar deverão respeitar o posicionamento indicado nas peças 

desenhadas, e integram o seguinte conjunto de espécies arbóreas: 

 Nome científico Nome comum Folhagem Altura 
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Alnus glutinosa Amieiro caduca 30 m 

 

Castanea sativa castanheiro caduca 25 m 

 

Pinus sylvestris pinheiro 

silvestre 

persistente 35 m 

 

Fraxinus 

angustifolia 

freixo de 

folhas 

estreitas 

caduca 20 m 

 

Quercus robur carvalho roble caduca 25 m 
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Quercus 

pyrenaica 

carvalho 

negral 

caduca 20 m 

 

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, desde que se preveja a ocorrência de chuvas consistentes, de modo a 

assegurar uma melhor adaptação. 

Assim, neste projecto adoptaram-se três módulos de plantação consoante a sua 

localização. 

Módulo 1 – Barreira Arbórea 

     6,0 m               6,0 m 

  

     6,0 m                  6,0 m 

 

Por forma a diminuir o impacto visual negativo da subestação foram selecionadas 

espécies endémicas e também de folha persistente, plantadas sob um compasso de 

plantação de 6,0 metros nas linhas conforme esquema. 

  

Módulo 2 – Galeria Ripícola 

Nas zonas baixas, potenciais linhas de águas serão plantadas espécies ripícolas, ou 

seja, adaptadas aos habitats húmidos, como são os freixos (Fraxinus angustifolia) e 

amieiros (Alnus glutinosa). 

 

Módulo 3 – Rearborização geral 

Qr – Quercus robur 

Pp – Pinus pinea  
4,0 m de espaçamento 

entre linhas 

Qr Qr Qr 

Pp Pp Pp 
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   10,0 m      10,0 m                 10,0 m   10,0 m 10,0 m 

Qr – Quercus robur Qp – Quercus pyrenaica  Cs – Castanea sativa 

Em toda a área da propriedade a rearborização será efectuada segundo o esquema 

apresentado. As linhas de plantação acompanharão as curvas de nível do terrenos e 

serão espaçadas em 20 metros entre linhas.  

 

5.3. Caminhos de Delimitação de Propriedade 

A estrada de acesso à subestação, a cargo da equipa de Engenharia, desenvolve-se ao 

longo de cerca de 428 metros, com uma largura de 7m e pavimentado com betuminoso. 

O traçado inicia-se no CM 1788, estando condicionado pela orografia existente e pelas 

cotas do caminho municipal. Entre a cota inicial e a cota da plataforma existe cerca de 30 

m de desnível. 

Prevêem-se duas serventias de modo a restabelecer e garantir o acesso aos terrenos 

interiores entre o caminho municipal e a subestação. A pavimentação das serventias é 

feita em saibro compactado. 

O interior da plataforma da subestação é dotado de uma série de arruamentos que 

garantem os acessos aos equipamentos instalados.  

A delimitação da propriedade da REN é realizada através de marcos de limite de 

propriedade e com vedação em arame metálico, sustentada por postes de madeira. Por 

questões de manutenção, prevê-se ainda a colocação de um portão de madeira para 

facilitar o acesso à envolvente. 

 

5.4. Medidas a implementar para a conservação da mamoa 

Durante a execução da desmatação, foram identificadas pela equipa de arqueologia que 

acompanhava os trabalhos, duas mamoas. Uma das mamoas situava-se na zona de 

implantação da subestação, pelo que após os devidos trabalhos de prospecção 

arqueológica acompanhados pela Direcção Geral do Património Cultural/Direção 

Qp Cs Qr  Cs Qr Qr 
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Regional da Cultura do Norte, procedeu-se à sua escavação. No que concerne à 

segunda mamoa identificada, considerando que a mesma não afecta a execução da 

subestação, foi decidido pelatutela, que a mesma fosse preservada de acordo com o 

procedimento que de seguida é exposto. 

 

5.4.1. Limpeza de vegetação no local de implantação da mamoa 

Será realizada a limpeza da vegetação na área (árvores, vegetação queimada e 

herbáceas), utilizando o método de corte, com recurso a motoserras ou serras manuais. 

Caso haja necessidade de proceder ao arranque das herbáceas, este será feito 

posteriormente, de modo manual pela equipa de arqueologia que irá realizar o registo. 

No caso dos eucaliptos existentes no local, após o corte raso deverá proceder-se à 

aplicação de herbicida. 

Não será usada maquinaria para escavar ou remover a terra acumulada na mamoa. 

5.4.2. Recobrimento da mamoa 

Após realização do registo arqueológico, a mamoa será coberta com manta geotêxtil, 

procedendo-se depois à deposição de terra vegetal de forma a restabelecer o aspecto 

original da mamoa, isto é, um pequeno amontoado. Esta deposição será feita seguindo 

as orientações de arqueólogo. 

Posteriormente, irá proceder-se à sementeira da terra de recobrimento da mamoa, à 

semelhança do que será realizado nos taludes envolventes. 

 

5.4.3. Identificação do monumento 

Será colocada uma placa com a identificação do local, com uma breve descrição 

arqueológica e histórica da mamoa da Regedoura nº 1. 
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5.5. Garantia, manutenção e evolução do Projecto 

a) Garantia 

Durante o período de garantia o empreiteiro será responsável pela execução de todos os 

trabalhos de manutenção 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. 

O empreiteiro terá a seu cargo todas as operações de manutenção durante o prazo de 

garantia de 2 anos. Após este período, a manutenção ficará a cargo da REN, devendo-se 

seguir todas as condições definidas nas Condições Técnicas Especiais. 

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 REN 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 empreiteiro deverá 

ressemear essas parcelas na próxima época de sementeira. Essa obrigação constará da 

nota final de receção da obra. 

Terminado o período de garantia, os taludes deverão apresentar, pelo menos, uma 

planta das espécies arbustivas constantes dos lotes de sementeira por cada 10 m2. Se 

tal não se verificar, o empreiteiro obrigar-se-á a fazer nova sementeira dessas espécies, 

ao covacho, naquelas zonas, na época de sementeira seguinte.  

Durante o período de garantia é da responsabilidade do empreiteiro, caso seja 

necessário, a substituição, recarga de material de construção ou simplesmente a 

regularização dos perfis do pavimento, caso se verifiquem esbarramentos de terras, e 

dos elementos de delimitação de propriedade. 

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

nomeadamente chuvas torrenciais e incêndios. 
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b) Manutenção 

• Rega 

Apesar de todas as espécies escolhidas estarem perfeitamente adaptadas e de serem 

bastante rústicas, é necessário facilitar a sua adaptação e crescimento durante os anos 

iniciais. Assim, as áreas sujeitas a intervenção no âmbito do Projeto de Integração 

Paisagística, deverão ser regadas pelo menos nos 3 primeiros anos de forma a promover 

a mais rápida renaturalização e consequente integração da subestação. 

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 efetuar noutras alturas do ano, embora as mesmas 

possam ser consideradas se a época estival for excecionalmente quente e o Outono e 

Inverno pouco chuvosos. 

De modo a assegurar uma maior eficácia da rega, deverão ser abertas caldeiras para 

todos os arbustos plantados com dimensão em função do tamanho da planta, de modo a 

armazenar uma quantidade de água ajustada ao porte da mesma. 

No caso de plantações realizadas em taludes, a caldeira deverá ser efetuada de modo a 

não comprometer a sua estabilidade, sendo mais indicada uma forma elíptica para se 

adaptar à inclinação do talude. 

As caldeiras deverão ser refeitas sempre que necessário, de modo a repor a sua 

capacidade de armazenamento de água, efetuando-se a rega manual sem jacto forte, de 

modo a evitar erosão junto ao pé da planta. 

Os sistemas de rega e de drenagem deverão ser limpos e verificados todos os anos, de 

forma a garantir o seu normal funcionamento ao longo do tempo. 

• 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. 
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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, 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 REN o entender 

justificável. Deverão ser cuidadosamente aplicados na periferia do sistema radicular 

• Cortes de Vegetação  

Deverá ser efetuado o controlo da altura da vegetação que está sob os cabos, impedindo 

a invasão de infestantes, nomeadamente arbustos que poderão pôr em causa os 

mesmos cabos ou produzir um fitovolume superior a 2000m3/há e controlar o 

crescimento das espécies arbóreas e arbustivas propostas.  

O corte das áreas de prado deverá ser efetuado no início da Primavera e, se necessário, 

no Outono. O corte deverá ser feito a uma altura de cerca de 10cm sem interferir com os 

arbustos em crescimento. 

Deverão ser efetuadas ceifas e roçagens da vegetação, para remoção da vegetação 

queimada, eliminação das espécies vegetais usualmente consideradas como invasoras e 

ainda, limitar o desenvolvimento exagerado da vegetação arbórea e/ou arbustiva que 

possa vir a estabelecer-se em domínio absoluto, em detrimento de outras espécies. 

A vegetação será sempre cortada e nunca arrancada, à exceção 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). 

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 previsto. Esta remoção e transporte a vazadouro é da total responsabilidade 



               

25 

do empreiteiro. São proibidas a realização de queimadas na zona ou na proximidade da 

subestação.  

Deverá ser igualmente considerada a manutenção das valetas desafogadas de 

vegetação. 

A periodicidade de execução destes trabalhos é determinada pelo desenvolvimento da 

vegetação que nunca deverá ser superior a 0,30 m em altura. 

• 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 projeto. Durante o período de garantia a substituição de arbustos deverá ser 

igualmente feita por espécies idênticas, que tenham tido pelo menos três transplantações 

em viveiro e apresentando em altura os valores máximos indicados no projeto. 

• 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 modo a minimizar o risco de incêndios, dever-se-á limpar regularmente o mato 

existente, numa faixa de 50m do perímetro da Subestação e 5m da via principal e 

remover a matéria orgânica acumulada. 

• Tratamentos Fitossanitários 
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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. 

• 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. 

• Reconstituição de vedações e caminhos 

Todas as vedações de propriedade, 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. 

c) Evolução do projeto 

O projeto de integração paisagística, para a subestação de Fafe, tem como principal 

objetivo minimizar os impactes resultantes da implementação da infraestrutura em 

estudo, através do revestimento e estabilização dos taludes prevenientes da implantação 

da plataforma e caminhos de acesso, bem como, através da plantação de um estrato 

arbóreo que, em simultâneo, não interfira com a passagem das linhas elétricas, mas que 

contribua para o enquadramento e dissimulação visual da subestação na área 

envolvente. 

Assim, e de modo a que o projeto evolua de um modo sustentável, deverão ser 

asseguradas as medidas anteriormente referidas, para o período de garantia e 
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manutenção do projeto, pois só assim se poderá garantir a durabilidade da infraestrutura 

mediante medidas de segurança, proteção e de minimização de riscos de incêndio. 

 

Lisboa, Novembro de 2014 
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ANEXO – Peças Desenhadas 

 

 


