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1.

MEMÓRIA DESCRITIVA

A presente memória descritiva diz respeito ao Projecto de Execução de
de Engenharia Natural para Reabilitação do Regato da Carvalha, no
Concelho de Santa Maria da Feira, no âmbito da “CONCESSÃO
DOURO LITORAL, A41 – Picoto (IC2). Trecho 1 – Argoncilhe/Nó A32/
A41.
No âmbito do Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de
Execução

e do procedimento de pós-avaliação n.º279 do projecto da

A41 – Picoto (IC2)/Nó da Ermida (IC25), Trecho 1 – Argoncilhe / Nó
A32/A41, foi solicitada a elaboração de um Projecto de Execução para a
Reabilitação do Regato da Carvalha. A tipologia de intervenção proposta
contempla métodos tradicionais e modernas de engenharia natural com
uso dos mais diversos materiais, preferencialmente com o
aproveitamento de material natural existente na área de intervenção

1.1

Caracterização da Área de Intervenção

A área de intervenção para a construção da plataforma da via localiza-se
numa área de média densidade urbana, onde alternam áreas arborizadas
(bosques ribeirinhos, eucaliptais, pinhal e carvalhal residual) e zonas de
pastagem / produção agrícola. Nos povoamentos arbóreos predomina o
Eucalipto (Eucalyptis globulus) e Pinheiro bravo (Pinus pinsater).
Existem algumas manchas de galeria ripícolas bem desenvolvidas com
Salgueiro (Salix atrocinerea) e Amieiro (Alnus glutinosa) na área de
intervenção que serão directamente ou indirectamente afectadas.
Foram localizadas 6 zonas de intervenção onde a construção da
plataforma da via cruza o Regato da Carvalha ou onde o Projecto de
Execução para a construção da via obriga ao desvio do Regato da
Carvalha.
1.2
Metodologia de Intervenção
Este Projecto tem por base a reabilitação dos troços ribeirinhos
directamente afectados pela construção da plataforma da via, ao longo do
Trecho 1. Desde modo, pretende este projecto de execução, o re1
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estabelecimento contínuo da conectividade hidráulica e ecológica,
atenuar o transporte de sedimentos e riscos de cheia do Regato da
Carvalha ao longo do percurso de interferência com a plataforma, sem
todavia comprometer a estabilidade da plataforma. Para restabelecer estes
factores é fundamental a estabilização estrutural das margens onde será
desviado o curso natural da linha de água.
Este projecto recorre fundamentalmente às técnicas de engenharia natural
para a estabilização das

margens fluviais. Estas técnicas utilizam

essencialmente materiais naturais vivos e mortos. O projecto foi
desenvolvido com a intenção de fazer uso do material vegetal vivo e
morto proveniente das galerias a desmatar no âmbito da empreitada geral.
A tipologia de soluções tem como finalidade enquadrar o tipo de
intervenção com os usos e com a localização das mesmas – zona urbana
vs zona rural. Nas zonas urbanas e/ou onde o Regato é desviado do seu
percurso natural propomos soluções de estabilização com materiais
comerciais, de resistência comprovada para garantir a estabilidade do
curso de água.
Nas zonas rurais optamos por soluções mais
tradicionais com o máximo aproveitamento da material
vegetal existente, para minimizar os impactos.
Todas as soluções visam a aplicação de material vegetal
autóctone com vista a potencializar a diversidade
vegetativa das zonas, no sentido de aumentar as zonas
de abrigo, reprodução e alimentação para a fauna local.
As técnicas apresentadas visam, por outro lado,
soluções de retenção hídrica ao longo das intervenções
de modo a reduzir a velocidade da água e reduzir por sua vez os factores
de transporte de sedimentos e da erosão das margens.
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1.

MEDIDAS CAUTELARES

1.1

Generalidades

Este Caderno de Encargos faz parte integrante do Projecto de Execução devendo a obra ser executada conforme as
instruções do conjunto de peças escritas e peças desenhadas,
a) Memória Descritiva;
b) Peças Desenhadas;
Tabela 1 – Peças Desenhadas
Des. Nº
Designação
EN PL 01
EN PL 02
EN PL 03
EN PL 04
EN PT 01
EN PT 02
EN PT 03
EN PT 04
EN PT 05
EN PT 06
EN PT 07

Planta de Localização 1/500
Zona de Intervenção 1 – Interferência Rua das Murtas com o Regato das Murtas
Zona de Intervenção 2 - Passagem Hidráulica sob C.M. 1032
Planta de Localização 1/500
Zona de Intervenção 3 – Interferência com o C.M. 1018
Zona de Intervenção 3 - Interferência com o Parque de S. Pedro
Planta de Localização 1/500
Zona de Intervenção 4 – Entre P.K. 2+625 e 2+925
Zona de Intervenção 5 - Entre P.K. 3+300 e 2+600
Planta de Localização 1/500
Zona de Intervenção 6 – Nó de Sandim
Perfil Tipo I 1/50
Perfil Tipo II 1/50
Perfil Tipo IIIa 1/50
Perfil Tipo IIIb 1/50
Perfil Tipo IV 1/50
Perfil Tipo V 1/50
Perfil Tipo VI 1/50

c) Caderno de Encargos
d) Mapa de Medições
e) Estimativa Orçamental
O Caderno de Encargos que se apresenta tem como objectivo, dar as condições técnicas aplicáveis aos materiais e
realização de todos os trabalhos de preparação do terreno, plantações e sementeiras na área de intervenção. Dele
fazem parte integrante todos os fornecimentos, trabalhos e seu modo de execução, descritos nas listas de preços e
peças desenhadas, que o empreiteiro se obriga a cumprir na íntegra. O mapa de quantidades do trabalho a executar,
foi estabelecido a partir de medições efectuadas nos desenhos do projecto.
O empreiteiro deverá inteirar-se, no local da obra e junto da fiscalização, do volume e natureza dos trabalhos a
executar, porquanto não serão atendidas quaisquer reclamações baseadas no desconhecimento da falta de previsão
dos mesmos. Dever-se-á ainda contar com a execução dos trabalhos e fornecimentos, que, embora não
explicitamente descritos neste Caderno de Encargos, sejam necessários ao bom acabamento da obra.
Transportes, cargas, descargas, armazenamentos e aparcamentos, realizados de modo a evitar a mistura de materiais
diferentes, bem como a conservação e todos os encargos inerentes, serão por conta do empreiteiro.
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Os artigos são descritos por forma a definir o mais concretamente possível a qualidade e extensão dos trabalhos. No
entanto, a não descrição de materiais ou trabalhos subsidiários em qualquer das partes descritas ou desenhadas, não
isenta o empreiteiro, do integral cumprimento dos trabalhos. Todos os materiais e processos de construção deverão
estar de acordo com as especificações que fazem parte deste caderno de encargos, com as especificações dos
fabricantes homologados pelo L.N.E.C.
Em caso de dúvidas na interpretação dos elementos constituintes do projecto ou qualquer aspecto omisso nesta parte
do caderno de encargos, prevalecerão as normas e legislação aplicáveis em vigor. Os trabalhos que constituem a
presente empreitada deverão ser executados com toda a solidez e perfeição e de acordo com as melhores regras da
arte de construir. Entre diversos processos de construção, que porventura possam ser aplicados, deve ser sempre
escolhido aquele que conduz a maior garantia de duração e acabamento. Os materiais para os quais existam já
especificações oficiais, deverão satisfazer taxativamente ao que nelas é fixado. No entanto, o empreiteiro, quando
autorizado pela fiscalização, poderá empregar materiais diferentes dos inicialmente previstos, se a solidez,
estabilidade, duração, conservação e aspecto da obra não forem prejudicados e não houver aumento de preço da
empreitada. O empreiteiro obriga-se a apresentar previamente à aprovação da fiscalização amostras dos materiais a
empregar acompanhados de certificados de origem, ou da análise ou ensaios feitos em laboratórios oficiais, sempre
que a fiscalização o julgue necessário, os quais depois de aprovados servirão de padrão.
À fiscalização reserva-se o direito de, durante e após a execução dos trabalhos, e sempre que o entender, levar a
efeito ensaios de controle para verificar se a construção está de acordo com o estipulado neste caderno de encargos,
bem como de tomar novas amostras e mandar proceder às análises, ensaios e provas em laboratórios oficiais à sua
escolha. Os encargos daí resultantes são por conta do empreiteiro. O disposto nesta condição não diminui a
responsabilidade que cabe ao empreiteiro na execução da obra. Constituem encargos do empreiteiro a instalação das
canalizações para a condução da água para a obra, a sua ligação à conduta da rede de abastecimento público e bem
como o pagamento da água em todos os trabalhos da empreitada a eles ligados.
Antes do início de qualquer trabalho, o empreiteiro deverá dar imediato conhecimento à fiscalização de qualquer erro
de dimensionamento que verifique no projecto, cabendo-lhe toda a responsabilidade pelas correcções de diferenças
que posteriormente se venha a verificar, mesmo que isso obrigue a demolir trabalho já executado.
O empreiteiro deverá ter na obra o material topográfico necessário à implantação e verificação dos trabalhos. Em
todos os trabalhos descritos, deverão seguir-se as indicações das respectivas peças de projecto e do presente Caderno
de Encargos, no que respeita aos capítulos de Natureza e Qualidade dos Materiais e Modo de Execução dos
Trabalhos.
1.1.1

Regras de interpretação dos documentos

Se no projecto existirem divergências entre as várias peças e não for possível solucioná-las pelos métodos legais de
interpretação, resolver-se-ão nos seguintes termos:
 As peças desenhadas prevalecerão sobre todas as outras quanto à sua localização, às características
dimensionais da obra e a disposição relativa das diferentes partes;
 Em tudo o mais prevalecerá o que consta da memória descritiva e caderno de encargos;
 As medições prévias destinam-se apenas a proporcionar um instrumento indicativo e de planeamento para
análise e acompanhamento da obra.
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1.1.2

Erros e omissões do projecto

O empreiteiro deverá comunicar à fiscalização, logo que delas se aperceba, quaisquer erros ou omissões que julgue
existirem no projecto e nos demais documentos por que se rege a execução dos trabalhos, bem como nas ordens, nos
avisos e nas notificações da fiscalização. O prazo para reclamações do empreiteiro, quanto a erro e omissões do
projecto, é de 15 dias a contar da data de consignação. A falta de cumprimento do referido anteriormente, torna o
empreiteiro responsável pelas consequências do erro ou da omissão, se provar que agiu com dolo ou negligência
incompatível com o normal conhecimento das regras.
1.1.3

Direcção técnica da obra

O empreiteiro obriga-se a confiar a Direcção Técnica da obra a um Eng.º Técnico, qualificado.
1.1.4

Agentes de fiscalização

A fiscalização da obra em nome do proprietário será efectuada por técnicos elegidos por este.
1.1.5

Marcação da obra

Antes do início dos trabalhos, o empreiteiro procederá, à sua custa, à marcação definitiva das obras a executar. As
marcações serão verificadas pela equipa de fiscalização e estão dependentes da sua aprovação para o início das obras.
Depois de delimitada a área de trabalho não será permitido o acesso ou realização de quaisquer trabalhos fora desta
mesma área.
Quando surjam, durante os trabalhos preparatórios ou no desenvolvimento da obra ressurgências, nascentes ou
qualquer outra forma natural de aparecimento superficial de águas subterrâneas ou superficiais deverá proceder-se à
sua salvaguarda. Estas ocorrências deverão ser assinaladas de forma visível delimitando-se em seu redor uma área de
protecção de dimensões adequadas à particularidade de cada caso. Esta delimitação deverá ser efectuada por meio de
prumos com 0,80 m de altura afastados de 1,50 m suportando rede metálica de malha quadrangular. É interdita
qualquer acção que prejudique a integridade das ocorrências descritas, designadamente o tapamento com aterros, a
alteração da configuração natural ou a extracção e utilização da água delas proveniente.
Havendo conflituosidade entre a salvaguarda e manutenção destas ocorrências com o desenvolvimento natural da
obra, o empreiteiro fará a comunicação respectiva à fiscalização que contactará a equipa projectista definindo-se, em
conjunto, a solução a adoptar. Em qualquer caso, o empreiteiro fornecerá à fiscalização a localização e identificação
destas ocorrências naturais.

1.2

Salvaguarda de nascentes não assinaladas

Quando surjam durante os trabalhos preparatórios ou no desenvolvimento da obra de nascentes ou qualquer outra
forma natural de aparecimento superficial de águas subterrâneas ou superficiais deverá proceder-se à sua
salvaguarda.
Estas ocorrências deverão ser assinaladas de forma visível delimitando-se em seu redor uma área de protecção de
dimensões adequadas à particularidade de cada caso. Esta delimitação deverá ser efectuada por meio de prumos com
0.80 m de altura afastados de 1.50 m suportando rede metálica de malha quadrangular. É interdita qualquer acção que
prejudique a integridade das ocorrências descritas, designadamente o tapamento com aterros, a alteração da
configuração natural ou a extracção e utilização da água delas proveniente. Havendo conflituosidade entre a
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salvaguarda e manutenção destas ocorrências com o desenvolvimento natural da obra, o empreiteiro fará a
comunicação respectiva à fiscalização que contactará a equipa projectista definindo-se, em conjunto, a solução a
adoptar. Em qualquer caso, o empreiteiro fornecerá à fiscalização a localização e identificação destas ocorrências
naturais.

1.3

Salvaguarda da vegetação existente

Em todas as áreas não sujeitas a movimentos de terras será mantida a vegetação existente. Assim, os elementos da
vegetação existente a manter deverão ser assinalados cartograficamente nos planos de plantação de árvores e
arbustos. Quando nestas áreas forem efectuadas plantações de árvores e/ou arbustos o trabalho deverá ser realizado
por métodos manuais. Sempre que se mostrar indispensável o acesso de máquinas para os trabalhos de plantação,
este deverá ser efectuado ao longo de corredores bem definidos cujo traçado será sujeito a aprovação por parte da
fiscalização. Nas áreas sujeitas a movimentos de terras deverá também ser garantida a protecção das espécies
arbóreas assinaladas. As áreas de salvaguarda de vegetação existente anteriormente descritas, deverão ser
identificadas por topógrafo e delimitadas por meio de prumos com 0,80 m de altura afastados de 1,50 m suportando
rede metálica de malha quadrangular. Será interdito o acesso a máquinas e pessoas bem como a utilização como
espaço de arrumo de materiais ou vazadouro temporário ou qualquer outra forma que promova a devassa das áreas
ou elementos a salvaguardar. Depois da identificação por topógrafo das espécies a salvaguardar deverá ser
confirmada e ajustada se necessário a implantação planimétrica e altimétrica de toda a área projectada.
Nas restantes áreas, deverá ser realizada uma prévia selecção, sujeita à aprovação da fiscalização e da equipa
projectista, das árvores a transplantar para os locais previstos no Plano de Plantação. Esta selecção deverá ter em
conta a idade, porte, estado fitossanitário e estado geral dos exemplares.
A árvore deve ficar colocada com a mesma orientação que tinha no local original, devendo-se fazer uma marca com
um risco de tinta num dos lados do tronco para referência.
1.3.1

Espécies vegetais a transplantar

A vegetação ripícola existente nas zonas de atravessamento da plataforma da via deve ser retirada e acondicionada
num viveiro temporário em local a designar. Estamos-nos a referir essencialmente às espécies susceptíveis a reutilização nas estruturas de engenharia natural, de forma a aplicar o mesmo material genético local e garantir desta
forma o sucesso das estruturas. As espécies a re-utilizar são nomeadamente:
Apresentamos a lista das principais espécies arbóreas e arbustivas a transplantar. A transplantação deverá ser
realizada no repouso vegetativo, entre novembro e fevereiro para garantir o sucesso. Dependendo da sobreposição
temporal das empreitadas parciais, as espécies devem permanecer nos viveiros temporários de forma a garantir a
sobrevivência das mesmas até a plantação definitiva.
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Tabela 2 - Listagem de espécies a transplantar e material vegetal a aplicar nas técnicas de engenharia natural
Nome Latim
Alnus glutinosa

Nome Vulgar
Amieiro

Parte utilizada
Planta com raíz

Arbutus unedo

Medronheiro

Planta com raíz

Asplenium adiantumnideum
Erica arborea
Ficus carica
Fraxinus angustifolia

Feto-negro

Planta com raíz

Nota
Apenas pequenos exemplares
Engenharia Natural
Recuperação de habitats
Enquadramento Paisagístico
Recuperação de habitats

Lythrum salicaria
Polypodium vulgare

Estabilização Taludes
Enquadramento Paisagístico
Apenas pequenos exemplares
Engenharia Natural
Engenharia Natural
Recuperação de habitats

Rosa sp.

Salgueirinha
Feto-doce
Polipódio do
Carvalho
Roseira

Planta com raíz
Planta com raíz
Planta com raíz
Troncos
Planta com raíz
Planta com raíz
Planta com raíz

Ruscus aculeatus

Gilbardeira

Planta com raíz

Salix sp.

Salgueiro

Sambucus nigra

Sabugueiro

Ulmus minor

Ulmeiro

Rama viva
Estacaria
Planta com raíz
Estacaria
Planta com raíz

Tília sp.
Typha angustifolia

Tília
Ta b ú a d e f o l h a
estreita

Recuperação de habitats
Enquadramento Paisagístico
Recuperação de habitats
Enquadramento Paisagístico
Técnicas de Engenharia Natural:
estacaria e faxinas
Técnicas de Engenharia Natural:
estacaria
Recuperação de habitats
Enquadramento Paisagístico
Engenharia Natural
Engenharia Natural

1.3.1

Figueira
Freixo comum

Troncos
Planta com raíz

Utilização de Material Vegetal Vivo para aplicação em Técnicas de Engenharia Natural

Referimo-nos essencialmente ao aproveitamento de material vegetal vivo, essencialmente de vegetação ripícola. É de
salientar o aproveitamento de rama viva de salgueiros, sabugueiros, etc. que é utilizado em técnicas de engenharia
natural para a estabilização das margens do Regato da Carvalha, bem como para a estabilização de taludes,
declivosos. Por outro lado também podem ser utilizadas outras espécies arbustivas com raíz a serem incorporadas nas
técnicas de estabilização de taludes e encostas.

1.4

Decapagem da terra viva e seu armazenamento

1.4.1

Obrigatoriedade

Sempre que a qualidade e profundidade do solo, no local de projecto, o justifiquem, deve recomendar-se e obrigar os
empreiteiros gerais, de obras de certo vulto, a fazer a decapagem das zonas destinadas aos caminhos,
estacionamentos e estaleiros, e armazenar directamente as terras obtidas.
1.4.2

Justificação

Actualmente é muito difícil encontrar, no mercado, terras de boa qualidade. Normalmente são provenientes de
escavações mais ou menos profundas e muitas vezes infestadas de ervas daninhas como junca, grama, etc.. Começam
a aparecer algumas empresas a trabalhar rudimentarmente na preparação de compostos e sem qualquer base
cientifica.
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Infelizmente acontece, com certa frequência, assistir-se à escavação e transporte para vazadouro de terras de boa
qualidade, porventura existentes no local dos trabalhos e depois ter de se pagar por bom preço outras mais inferiores.
1.4.3

Profundidade e armazenamento

A profundidade da decapagem varia com o perfil e a natureza dos solos. Normalmente compreende apenas o solo
agrícola, isto é, a espessura de terra onde as plantas desenvolvem o seu sistema radicular, mais ou menos rico em
matéria orgânica e microorganismos, indispensáveis à vida das plantas e às transformações dos componentes do solo.
Deste facto resulta a denominação de terra viva. Dada a escassez de terras de boa qualidade, a decapagem pode
atingir maior profundidade, desde que a espessura do horizonte superficial o permita.
Em todas as situações da implantação do projecto em que ocorra movimento de terras proceder-se-á previamente à
salvaguarda da espessura de solo fértil através da sua decapagem e armazenamento. A decapagem do terreno para
obtenção de terra viva terá lugar ao serem iniciados os trabalhos de movimento de terras e incidirá sobre as áreas de
solos ricos em matéria orgânica, numa espessura média de 0,20 m.
Esta decapagem incluirá a mistura de solo propriamente dito com o remanescente de vegetação após a realização de
uma desmatação superficial seguida de passagem de grade, ou seja, a mistura a armazenar deverá incorporar os
resíduos vegetais, libertos de componentes lenhosas de difícil decomposição por forma a obter-se um enriquecimento
significativo em termos de matéria orgânica.
As terras devem ser armazenadas, depois da decapagem, em pargas de secção trapezoidal, com altura e largura não
superior a 1 m e de largura da face superior não superior a 4 m. Às terras de textura ligeira corresponderá a maior
altura e às mais pesadas a menor, para que o arejamento se faça em melhores condições durante o tempo do depósito.
Se o período de armazenamento for superior a um ano convém fazer, no outono, a sementeira duma leguminosa
como, por exemplo, o Lupinus luteus, para enterrar na primavera, depois da floração. A espécie indicada possui um
sistema radicular profundante, que facilita o arejamento, tendo ainda a vantagem, como é sabido, de fixar o azoto da
atmosfera, contribuindo para uma melhoria da terra.
O local destinado à formação das pargas deve ser escolhido de modo a não interferir com as obras de construção,
coincidindo, se possível, com zonas que não careçam de movimentação de solos.

1.5

Revestimento Vegetal

1.5.1

Limpeza e preparação do Terreno

Os trabalhos de limpeza, referem-se à limpeza, retirada de restos de obra, e preparação do terreno das áreas a plantar.
Para se proceder ao revestimento vegetal há que preparar o terreno, o que consiste na execução das várias operações,
pela seguinte ordem:
1.

Pequena modelação do terreno;

2.

Mobilização, mecânica ou manual até 0,40 m de profundidade, seguida de escarificação, gradagem ou recava até
0,15m de profundidade;

3.

Abertura de caldeiras com covas com 0,6 m de profundidade com 1 m de lado;

4.

Drenagem das caldeiras com a abertura da caldeira num dos lados para que a água em excesso possa ser drenada
a partir do fundo
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5. Espalhamento de terra vegetal, mecânica ou manualmente, de modo a formar uma camada superficial com 0.40
m de espessura no local de plantação dos arbustos e enchimento das covas das árvores (0,5 m3);
6.

Regularização prévia, efectuada mecânica ou manualmente;

1.5.2

Modelação final do terreno

Compreende todos os trabalhos e fornecimentos necessários à boa execução de limpeza e trabalhos de preparação
final do solo.
Considera-se como trabalho de modelação final, um terreno apto a plantar e semear, em que o solo se encontre com
as condições óptimas de composição pretendida, e com uma superfície regular de acordo com cotas de projecto.
1.5.3

Espalhamento de terra vegetal

Refere-se este capítulo ao fornecimento e incorporação de terra vegetal em todas as áreas a plantar e nas covas para
plantação de árvores, arbustos e palmeiras.
1.5.4

Composto de plantação

Compreende todos os trabalhos e fornecimentos necessários à obtenção de um composto de plantação para
enchimento de covas ou espalhamento em camada superficial do solo. De entre os diversos trabalhos e fornecimentos
destacam-se os seguintes:
 Transporte, deposição e armazenamento de volumes de composto de plantação;
 Melhoramentos de granulometria, composição química ou matéria orgânica;
 Análise à quantidade do solo existente e do composto de plantação, por lotes e a pedido da fiscalização.
1.5.5

Plantações

Todo o material vegetal será designado pelo seu nome botânico de acordo com as regras da nomenclatura botânica,
com referência obrigatória ao género e espécie, e a variedade ou cultivar, se for caso disso.
Todos os exemplares provenientes de viveiro, transplante local ou transplante exterior, deverão ser identificados
através de etiqueta indelével, constando o seu nome botânico. Serão excluídos do local de obra, todos os exemplares
não identificados individualmente, ou por lote inequívoco.
Em todas as plantações o empreiteiro deverá respeitar escrupulosamente os respectivos planos, não sendo permitidas
quaisquer substituições de espécies (ou porte das mesmas) sem prévia autorização da fiscalização. Esta operação
compreende:
 Piquetagem do projecto;
 Cava geral;
 Todos os fornecimentos de material vegetal;
 Abertura de covas (só para árvores, palmeiras e arbustos);
 Plantação, tutoragem, amarração e rega.
 Manutenção até recepção provisória
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As posições relativas de árvores, palmeiras, arbustos, herbáceas e sementeiras, devem ser respeitadas, tal como a
relação com os pavimentos e com os pontos da Rede de Rega activos, isto é, pulverizadores, aspersores e válvulas de
baioneta.
Se, por qualquer razão, algum exemplar morrer dentro do prazo de garantia, terá o empreiteiro que proceder por sua
conta à subsituição do mesmo por um exemplar equivalente (em termos de espécie e porte), a aprovar pela
fiscalização.
1.5.6

Tutoragem

Compreende todos os fornecimentos e trabalhos necessários à boa execução e aplicação de sistemas de ancoragem e
tutoragem com complemento a plantações, nomeadamente:
 Fornecimento de materiais;
 Execução e montagem;
 Manutenção até ao final de um período de garantia.
Considera-se como sistema de tutoragem a montagem de estacas verticais fixadas ao solo, em torno de um exemplar
plantado, cuja função é assegurar através de ligações apropriadas a estabilidade biomecânica e a orientação do
crescimento da mesma.
Considera-se como sistema de ancoragem o sistema de cabos ou estacas, aplicados por tensão ou tracção entre o solo
e a planta, de forma a garantir a estabilidade biomecânica e a orientação do crescimento da mesma.
1.6

Manutenção

A manutenção das zonas verdes, a realizar pelo empreiteiro até à recepção provisória da obra, diz respeito a toda a
área tratada e incluirá todas as operações de limpeza, rega, poda, tratamentos fitossanitários, retanchas e
substituições, tutoragem, desbaste, etc., e todos os trabalhos que se julguem necessários de modo a manter as
intenções do projecto.
O empreiteiro comprometer-se-á a fornecer todos os materiais necessários à execução dos trabalhos de manutenção
em boas condições, a assegurar a execução dos trabalhos de manutenção segundo as condições estabelecidas no
presente Caderno de Encargos, a consultar a fiscalização ou a entidade responsável, em todos os casos omissos ou
duvidosos, a substituir todas as plantas, sementes ou materiais considerados impróprios pela fiscalização ou pela
entidade responsável e a assegurar em número e qualificação, a presença na obra de pessoal necessários è boa
execução dos trabalhos.
O aproveitamento das terras existentes no local deve ser feito de acordo com as suas características, rejeitando as que
não forem próprias para plantação e corrigindo, sempre que possível e necessário, as que forem aproveitáveis.
A terra viva a ser utilizada nas áreas de plantações, deve ser franca, própria para jardim, limpa, rica em matéria
orgânica e isenta de infestantes.
Nas áreas a manter, deverão ser feitas fertilizações de acordo com os pontos descritos no presente Caderno de
Encargos, utilizando os adubos nele descritos ou os seguintes fertilizantes:
 adubo orgânico normal: estrume rico, bem curtido e miúdo;
 adubo orgânico de preparação industrial: Fertor, Humifer ou equivalente;
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Se for caso disso, deverá fazer-se a correcção dos valores do pH para 6.0/6.5.
O empreiteiro deverá proceder às plantações necessárias segundo as boas normas de cultura, nos períodos
apropriados para o efeito.
As plantações deverão ser executadas respeitando os planos de plantação iniciais podendo, todavia, ocorrer
modificações durante a obra, desde que sancionadas pelo projectista ou pela entidade responsável.
Quanto à limpeza de áreas plantadas, desta deverá ser executada de forma contínua, compreendendo a recolha de
lixos que nelas se acumula – ramos secos, folhas e flores velhas, etc..
As mondas de ervas infestantes deverá processar-se, sempre que a presença de invasoras se torne visível, sem que
resulte prejuízos para as plantas (as infestantes mais rústicas, dominarem as restantes plantas), nem para a
funcionalidade e qualidade estética do espaço verde.
Logo que sejam detectadas pragas e doenças na vegetação, deverá proceder-se aos tratamentos fitossanitários
necessários, de modo a reduzir os efeitos nas plantas afectadas e evitar a sua propagação.
A retancha de arbustos realiza-se sempre que as plantas instaladas morram ou apresentem um aspecto estético ou
funcional degradado. Neste último caso, tenta-se evitar a ocupação das áreas calvas por infestantes e lixo.
Todas as substituições de elementos verdes deverão seguir o plano de plantação inicialmente estabelecido pelos
projectistas.
Relativamente às fertilizações, em todas as áreas plantadas deverá proceder-se a uma adubação leve durante a
Primavera, tendo em conta um reforço na adubação azotada relativamente aos restantes macronutrientes.
Esta operação deverá integrar ainda a realização de trabalhos de recolha de folhada e formação de terriço, em locais
destinados para esse fim.
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2.

TRABALHOS PREPARATÓRIOS

2.1

Implantação

Antes de iniciar qualquer trabalho, o empreiteiro procederá a custas suas, à implantação e demarcação definitiva das
obras a executar.
O empreiteiro terá um prazo de 5 dias úteis para verificação no local e apresentação, se for caso disso, de
observações assinalando as deficiências que eventualmente encontre, deficiências que serão objecto de uma
verificação com o dono de obra.
Esta implantação deverá ser executada com o maior rigor e de acordo com as normas existentes. Para além da
marcação através de estacas cotadas das cotas de projecto para modelação de terreno e do traçado das diversas
componentes da empreitada proceder-se-á à delimitação e sinalização das áreas e elementos a salvaguardar vegetação, inertes, solo - bem como à demarcação das áreas acessórias necessárias ao desenvolvimento da obra estaleiro, depósitos, vazadouros, caminhos.
Para o efeito do empreiteiro executar a implantação dos trabalhos, a fiscalização indicará o local ou locais em que ele
deverá colocar uma ou mais marcas de nivelamento, bem definidas, verificadas pela fiscalização e nas quais se
apoiarão as implantações ou piquetagem.
As implantações serão verificadas pela fiscalização que as aprovará no caso de se encontrarem conforme o projecto e
o plano de obra.
Todos os danos resultantes da não observação destas normas serão integralmente suportados pelo empreiteiro.

2.2

Sinalização

O empreiteiro deverá colocar sinalização nas vias de acesso, na área envolvente da obra e em todos os pontos em que
tal se mostre necessário, de forma a evitar a criação de perigos potenciais.
Serão da responsabilidade do empreiteiro quaisquer prejuízos que a falta de sinalização ou a sua deficiente
implantação possam ocasionar, quer à obra quer a terceiros.

2.3

Despedrega ou retirada de restos de obra (entulhos de construção civil)

Sempre que esta operação se torne necessária, ela atingirá os 0,15 m superficiais e consistirá numa recava manual
com escolha e retirada de todas as pedras e materiais estranhos ao trabalho, com dimensões superiores a 0,05 m.
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3.

NATUREZA E QUALIDADE DOS MATERIAIS

3.1

Generalidades

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 para a sua verificação, tendo em conta o local de emprego, fim a que se
destinam e a natureza do trabalho que se lhes vai exigir, reservando-se a fiscalização o direito de indicar para cada
caso as condições a que devem satisfazer.

3.2

Materiais para aterros

Os materiais utilizados nos aterros serão solos ou outros materiais que se obterão das escavações realizadas na obra,
dos empréstimos que se definam no projecto de construção, ou dos empréstimos escolhidos pelo empreiteiro com
prévio conhecimento da fiscalização, e que obedecem aos seguintes pressupostos:
 Os solos ou materiais a utilizar estão isentos de ramos, folhas, troncos, raízes, ervas, lixos ou quaisquer
detritos orgânicos; entulhos heterogéneos; lodos; turfas; ou terras de elevada compressibilidade.
 A dimensão máxima dos seus elementos é em regra, inferior a 2/3 da espessura da camada uma vez
compacta;
 O equivalente de areia dos solos de empréstimo será superior a 12 ou 20, conforme se aplique nas camadas
inferiores ou nos últimos 30cm de terraplenagem;
 O teor de humidade dos solos aplicados nos aterros será tal que permita atingir o grau de compactação
desejado, não podendo no entanto exceder em mais de 15% o teor óptimo em humidade referido ao ensaio
de compactação pesada.
 Quando forem utilizados produtos de escavação de rocha ou detritos de pedreiras, estes materiais serão
arrumados na base do aterro ficando os seus vazios preenchidos por elementos mais finos.
Para a aplicação de materiais que não satisfaçam estas condições, será necessária a aprovação prévia por escrito, da
fiscalização.
3.2.1

Inertes: Calhau rolado ou britado

A pedra, de natureza siliciosa, de preferência calhau do rio ou britada com 60-150mm de dimensão deverá ser rija,
sã, durável, não margosa nem geladiça, limpa ou lavada e isenta de pó, argila, mica, carvão, húmus, sais, matéria
orgânica, etc.

3.3

Terra viva

Denomina-se terra viva fertilizada à camada superficial de 20cm de terrenos de mata ou da camada arável de terrenos
agrícolas, que cumpra as prescrições indicadas neste capítulo após a adição de estrume, turfa, etc., de forma a que
constitua um bom suporte para o crescimento das plantas e germinação de sementes.
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A terra viva, sobre a qual se irá proceder às sementeiras e plantações, será a proveniente do armazenamento em obra
de terra em pargas (já descritas anteriormente), ou caso, não seja suficiente ou não exista deve provir da camada
superficial, de terrenos de mata ou da camada arável de terrenos agrícolas.
A terra a fornecer será de textura franca e será proveniente da camada superficial de terrenos com elevada capacidade
agrícola.
A camada a colocar sobre o terreno deverá possuir uma espessura mínima de 0.15 m a 0.40 m. A terra será isenta de
pedras e materiais estranhos provenientes de incorporação de lixos. Sempre que considere necessário, a direcção
técnica da obra poderá pedir a realização de análises e provas, mesmo que estas não figurem em memória descritiva,
para obtenção dos seguintes dados:
 Permeabilidade do solo em todas as superfícies não impermeabilizáveis;
 Análises químicas com referência a carencias de elementos fertilizantes;
 pH;
 Percentagem de Mat. Orgânica;
 Composição granulométrica;
 Da informação obtida, o fiscal da obra pode exigir as seguintes medidas;
 Incorporação de matéria orgânica;
 Correcções de textura ou pH.
A terra viva que será utilizada no enchimento da lage deverá estar previamente removida, corrigida, e fertilizada,
incorporando-se turfa à razão de 1m3/ 100m2.
3.3.1

Composto de plantação

Materiais de compostagem
O composto será obtido por mistura proporcional de diferentes materiais orgânicos e inorgânicos de acordo com a
definição de cada tipo de composto, nomeadamente: solos provenientes da decapagem de terrenos de origem diversa,
devidamente calibrados e separados por classes; matéria orgânica proveniente da decomposição de material vegetal,
ou de mistura com matéria de origem animal, devidamente curtido e crivado; turfas; matéria inorgânica de correcção
química.
Qualidade
Os diversos tipos de composto serão obtidos a partir da compostagem de terra vegetal de origem definida, com os
materiais acima designados, em proporções tais que satisfaçam as suas definições. De forma geral o composto de
plantação será homogéneo, friável, obtido a partir de solo arável bem drenado, que tenha suportado o crescimento de
culturas ou vegetação espontânea. Será igualmente livre de subsolo. Desperdícios, raízes, argilas pesadas, sementes
de infestantes, quaisquer materiais fitotóxicos, material lenhosos, lixo e apresentar menos de 5 % de pedras com
diâmetro superior a 10mm. Os compostos de plantação, terão um teor mínimo de matéria orgânica, entre 3 a 5 %.
Tipos de composto de plantação
Tipo A – O composto de plantação apresentará uma textura franco-arenosa; o PH compreendido entre 6,5 – 7,5; o
teor em matéria orgânica de 3 a 5 %; o teor em P2O5 > 200 ppm e K2O > 200 ppm.
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Aplicação dos compostos de plantação
O composto de plantação do tipo A será aplicado na generalidade das plantações de árvores e arbustos, no
enchimento de covas, na plantação de herbáceas, bolbos, rizomas, em constituição de camadas e na sementeira de
relvados e de prados.

3.4

Troncos

As estacas, postes e troncos de madeira de pinho e de carvalho a empregar nas técnicas de construção e como tutores
devem ser direitos, sem pontos de fragilidade, sãos, descascados sem tratamento em autoclave.

3.5

Rolos de Pedra

Gabião flexível preenchido com calhau, estruturado numa rede de polipropileno de alta densidadede 5cm de malha e
corda de polipropileno de 4,5mm de espessura, tecida sem nós e resistente aos raios UVA. As pedras do recheio do
gabião devem ter um tamanho de 7-15 cm. Os rolos de pedra são preenchidos em obra. Deve ser dada importância ao
fecho correcto das mangas de rede para evitar qualquer abertura acidental dos rolos. Os rolos são atados com corda de
polipropileno de 4,5mm de espessura.

3.6

Faxina de Coco

As faxinas de coco apresentam-se com 30cm de diâmetro, com um comprimento de 3,0m. A malha é constituída por
polipropileno resistente aos UV. Os rolos formam cilindros de fibra de coco de elevada densidade, a grossura das
fibras de polipropileno é de 45mm.

3.7

Faxinas de Coco Pré-vegetadas

As faxinas de coco pré-vegetadas apresentam a mesma estrutura das faxinas de coco acima mencionadas. Estas
faxinas são previamente plantadas em viveiro específico com dois módulos de plantação:

Módulo I
3,0m
Ta

Ta

Ls

Ls

Ls

Ta

Ta

Ls

Ls

Ls

Ta

Ta

Ip

Ls

Ta

Ta

Ip

Ip

Ls

Ip

Ip

Ta

Ta

Módulo II
3,0m
Ip
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Legenda:
Ta -Typha angustifolia - Tabúa-de-folha-estreita
Ls – Lythrum salicaria - Salgueirinha
Ip – Iris pseudacorus - Lírio-amarelo
As faxinas pré-vegetadas devem ter no mínimo 3 meses de estágio para garantir a correcta fixação do sistema
radicular das espécies indicadas. A vivacidade da vegetação tem de ser garantida durante o transporte,
armazenamento até a sua instalação.

3.8

Faxinas de Sa – Salix atrocinerea – Salgueiro

Esta faxinas são construídas com a utilização de material vegetal vivo proveniente da desmatação necessária à
implantação da plataforma da via. Este trabalho deve ser realizado durante o repouso vegetativo (outubro a janeiro).
As faxinas são construídas em obra para a rápida instalação após conclusão das mesmas. As faxinas devem ficar
com uma dimensão mínima de 30cm de diâmetro e um comprimento máximo de 6metros. As faxinas são atadas com
arame ou fio de nylon de 4,5mm, com espaçamento máximo de 80 em 80cm, de modo a obter uma estrutura
compatacta.

3.9

Pregos e Material Fixação

Os pregos a aplicar nos muros de suporte devem ter um tamanho mínimo de 20cm de comprimento.
As estacas de fixação das geomalhas e redes devem ter entre 20 a 40cm de comprimentos, dependendo da
estabilidade das margens. O escolha da dimensão das estacas é da responsabiliadade do empreiteiro para garantir a
estabilização correcta das geomalhas e redes.

3.10

Rede de Coco

Malha de fibra de coco biodegradável 100% para a protecção do solo em caso de erosão.
 Dimensão da malha: 2 x 2cm
 Dimensão doos rolos: 50 x 1m / 50 x 2m

 Peso: 700 gr/m2.

3.11

Geomalla permanente C350 de North American Green

Geomalha permanente com matriz 100% de fibra de coco e 446 g/m2 de peso, constituída por três redes estáveis de
polipropileno, a rede central é corrugada e suporta até 13.28 KN/m de resistência a tensão tangencial.
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3.12

Material vegetal

As dimensões do material vegetal a fornecer no momento da entrega, serão as referentes aos parâmetros
dendrométricos, constantes das Especificações Técnicas, do presente Caderno de Encargos e verificadas pela
Fiscalização.
Todas as plantas a utilizar deverão ser exemplares novos, bem conformados, ramificados desde o colo e possuir
desenvolvimento compatível com a espécie a que pertencem e de acordo com as dimensões abaixo indicadas.
As plantas de folha caduca, a fornecer em raiz nua, deverão ter o sistema radicular bem desenvolvido e com
cabelame abundante. As plantas de folha persistente deverão ser fornecidas em torrão, suficientemente consistente
para não se desfazer facilmente.
O perímetro do tronco deverá ser medido a 1 m do colo da árvore e será expresso em centímetros (cm).
A altura deverá ser medida desde o colo da árvore até ao extremo da flecha, na sua posição normal e será expressa
em centímetros (cm).
As árvores devem ter um PAP mínimo de 6/8 cm e uma altura mínima de 100/150 cm, assim:
Alnus glutinosa (PAP 6/8)
Fraxinus angustifolia (PAP 6/8)
Quercus faginea (PAP 6/8)
Celtis australis (PAP 6/8)
Em relação aos arbustos propostos estes deverão ter uma altura compreendida entre 30 e 60 cm.
3.12.1

Árvores

Todas as plantas a utilizar deverão ser exemplares novos, (excepto no caso de exemplares transplantados)
fitopatologicamente sãos, bem conformados, sem raízes mortas ou deterioradas, e devem possuir desenvolvimento
compatível com a espécie a que pertencem.
As plantas de folhas caduca, a fornecer em raiz nua, deverão ter o sistema radicular bem desenvolvido e com
cabelame abundante. As plantas de folha persistente deverão ser fornecidas em vaso ou torrão dependendo situação
sendo que no último caso este deverá ser suficientemente consistente para não se desfazer facilmente.
Os exemplares designados de alinhamento deverão ter um único eixo vertical direito, com ápice superior definido e
estrutura de copa simétrica, com fuste limpo definido.
Os exemplares de plumagem, com flecha vigorosa com botão terminal em bom estado, poderão apresentar mais do
que um eixo vertical, com ápices superiores bem definidos, estrutura de copa simétrica e equilibrada, podendo
apresentar o fuste revestido desde a base, conforme especificado. O caule deve ser bem direito desde o seu início e as
raízes bem desenvolvidas, estendidas e não espiraladas.
3.12.2

Arbustos e Sub-arbustos

Todas as plantas a utilizar deverão ser exemplares novos, bem conformados, fitopatológicamente sãos, ramificados,
sem raízes mortas ou deterioradas e deverão possuir desenvolvimento compatível com a espécie a que pertencem.
Deverão ter o sistema radicular bem desenvolvido e com cabelame abundante.
Todo o material vegetal será proveniente de viveiros qualificados, à excepção de exemplares de transplante
designados em projecto. O conjunto do material vegetal fornecido possuirá um justo equilíbrio entre uma variação de
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mais ou menos 10 % das dimensões indicadas. Não serão aceites exemplares de dimensões inferiores, ou de
características diferentes das definidas.
Consideram-se como sub-arbustos as plantas que apresentam uma forma de transição entre os arbustos e as plantas
herbáceas, isto é, apresentam a parte inferior lenhificada (caule principal divide-se em vários caules delgados desde o
solo) e a parte superior é herbácea. Os exemplares apresentarão as características típicas da sua espécie, variedade ou
cultivar, salvo indicações específicas em contrário.
Os sub-arbustos deverão apresentar um bom desenvolvimento vegetativo da parte aérea e um vigoroso sistema
radicular. Deverá apresentar-se em boas condições sanitárias, vigoroso, livre de defeitos, deformações, abrasões na
casca, queimaduras, doenças, ovos de insectos, pragas ou outras formas de infecção. Consideram-se como arbustos
todas as plantas vivazes que produzem material lenhosos normalmente de altura inferior a 5 m e apresentam
normalmente ramificação com vários caules distintos desde a base. Definem-se como plantas com gemas de renovo
entre 0,25 e 2 m do solo no caso de sub-arbustos e pequenos arbustos e entre 2 a 8 m do solo no caso de arbustos ou
pequenas árvores.
Quanto às altura deverão estar compreendidas entre os valores a seguir indicados:
 arbustos de pequeno porte – H mínimo 0,40 m
 arbustos de médio porte – H mínimo 0,80 m
Os arbustos de pequeno porte deverão ser fornecidos em vasos com uma capacidade mínima 2,5 l e os de médio
porte de 7 l Os exemplares de arbustos deverão apresentar uma estrutura aérea equilibrada, com um mínimo de 3 a 5
caules a partir do sistema radicular (salvo indicações em contrário), revestidos de ramificação desde o colo.
3.12.3

Aprovisionamento, transporte e entrega em obra

As herbáceas, sub-arbustos e arbustos a fornecer deverão estar ensacadas ou envasadas devendo apenas ser
manipuladas pelo saco ou pelo vaso e nunca pela parte aérea.
As plantas a fornecer com torrão radicular deverão ser retiradas do solo antes do início do período de actividade
vegetativa, Os torrões serão firmes e intactos, sendo de rejeitar as plantas que tenham perdido grandes quantidades de
material radicular em proporção com a parte aérea. Os exemplares do torrão protegido ou em contentor, deverão
apenas ser manipulados pelo torrão ou pelo contentor e nunca pela parte aérea.
Durante o transporte, o material vegetal deverá estar protegido contra temperaturas extremas, insolação em excesso,
vento e outras condições atmosféricas adversas. Se o transporte se efectuar em veículo fechado, o material vegetal
deverá ter condições de ventilação adequadas, para evitar transpirações excessivas. Todo o transporte de material
vegetal deverá ser acompanhado por guia de transporte, podendo ser verificado pela fiscalização. Os transportes de
material vegetal nacional ou internacional deverá ser feito de acordo com os preceitos legais, confirmados através de
documentos respectivos.
Após a descarga no local da obra, o material vegetal deverá ser inspeccionado pela fiscalização, para verificação da
conformidade com estas especificações. Para além de outros parâmetros qualitativos, a fiscalização poderá verificar o
estado de desenvolvimento radicular de plantas com torrão protegido, ou em contentor. Plantas de diferentes
fornecedores serão consideradas como lotes diferentes, para efeitos de inspecção por lotes. Se após a inspecção a
fiscalização considerar que o desenvolvimento radicular foi restringido ou deformado no contentor ou protecção de
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torrão, todas as plantas dessa espécie e do mesmo lote de fornecimento, deverão ser rejeitadas e removidas do local
de obra. O representante do empreiteiro deverá estar presente em todas as inspecções ao material vegetal.
3.12.4

Hidrossementeira

Foram definidos dois tipos de hidrossementeira, de sol e de sombra. As sementes devem apresentar boa capacidade
germinativa, isentas de doenças.
A mistura para cada tipo de hidrossementeira é dada na seguinte tabela:
Tabela 3 - Tipo de Mistura
Hidrossementeira de Sol - densidade total 40g/m2

Hidrossementeira de Sombra – densidade total 40g/
m2

100% Herbáceas gramíneas e leguminosas - 10g/m2
40% Lolium perenne
25% Festuca arundinacea
20% Lupinus luteus
10% Trifolium repens
5% Trifolium subterraneum

100% Herbáceas gramíneas e leguminosas - 10g/m2
30% Lolium perenne
10% Lolium multiflorum
25% Festuca arundinacea
20% Lupinus luteus
10% Trifolium repens
5% Trifolium subterraneum

100% Arbustivas - 30g/m2
25% Rosa canina
10% Fraxinus angustifolia
25% Crataegus monogyna
10% Cistus salvifolius
20% Myrica gale
5% Cistus crispus
5% Sambucus nigra

100% Arbustivas - 30g/m2
20% Rosa canina
10% Fraxinus angustifolia
20% Crataegus monogyna
5% Cistus salvifolius
20% Frangula alnus
15% Rhamnus alaternus
10% Laurus nobilis

A escolha das espécies arbustivas tem como finalidade aumentar a número de espécies “semi-frutíferas”, que têm
uma óptima produção de sementes comestíveis para a fauna local.

3.13

Tutoragem

3.13.1

Materiais a Aplicar

Estacas – Serão em madeira sã, limpa e tratada em autoclave, e com diâmetro superior ao do tronco e altura mínima
de 2/3 do exemplar a plantar. Apresentam uma extremidade aguçada para cravagem no solo. No caso de se tratar de
escoras para apoio de pernadas, estas deverão ser em barras de ferro de secção circular, quadrada , sextavada ou
octavada, tratadas por zincagem a quente e soldadas a uma braçadeira metálica côncava para apoio da pernada. A
ligação será protegida através de uma peça em poliuretano ou em borracha. O apoio no solo será sobre fundação em
betão.
Ligações para Tutores – Serão em cabo de fibra natural sendo o contacto sempre protegido por peça de borracha de
dimensão adequada. No caso de ligações por tensão, estas serão feitas através de cabos em fibra natural ou
preferencialmente em toras de borracha, torcidas e envolvendo o tronco e os tutores.
Em situações especiais serão admitidos tutores de cana, para árvores pequenas e arbustos, desde que devidamente
secas, sem perigo de enraizamento.
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3.13.2

Atilhos

Serão de ráfia, cordel, sisal ou de outros materiais, designadamente de plástico, com resistência e elasticidade
suficientes para a função pretendida, sem danificar as plantas.

3.14

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 para sua verificação, tendo em conta o local de emprego, fim a que se
destinam e a natureza do trabalho que se lhes vai exigir, reservando-se a fiscalização o direito a indicar para cada
caso as condições a que devem satisfazer.

4.

CONDIÇÕES TÉCNICAS DE EXECUÇÃO

4.1

Protecção à área envolvente

Toda a área envolvente á área de intervenção deverá ser preservada de qualquer alteração na topografia ou no
revestimento do solo existente e livre de quaisquer lixos, detritos e terras provenientes da obra, ficando o empreiteiro
responsável pela reposição da situação original em caso de alteração.

4.2

Implantação e piquetagem

Antes de se iniciar qualquer trabalho, proceder-se-á à implantação e demarcação definitiva das obras a executar. Na
piquetagem dos trabalhos, serão utilizadas mestras de alvenaria ou estacas de madeira com 8 a 10 cm de diâmetro na
cabeça, cravadas pelo menos 50 cm. Estas mestras serão niveladas e numeradas sendo as cotas das suas cabeças
ligadas a marcações de referência fixas.
O empreiteiro obriga-se a conservar as estacas e referências de base, bem como a recolocá-las à sua custa em
condições idênticas, quer em posição definitiva, quer numa outra, se as necessidades do trabalho o exigirem, depois
de o Dono da Obra ter concordado com a modificação da piquetagem.

4.3

Limpeza geral

Todo o entulho ou outras substâncias impróprias existentes na zona a escavar, vegetação, ervas, arbustos, raízes ou
matéria morta, serão removidas antes do início da execução do terrapleno e transportadas para local a designar pela
fiscalização, devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantir a completa extinção das
plantas.
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4.4

Movimentos de Terra

4.4.1

Desmatação

Esta operação consiste na remoção da vegetação rasteira herbácea e arbustiva de carácter infestante ou que se
encontre seca e incidirá apenas nas áreas a indicar pela fiscalização.
As técnicas a utilizar (desmatação manual, mecânica) deverão ser determinadas pela fiscalização de acordo com a
época do ano e as espécies existentes, de forma a evitar a distribuição de sementes e posterior germinação das
espécies que se pretende remover. Todo o entulho ou outras substâncias impróprias existentes na zona a escavar, a
vegetação, ervas, arbustos, raízes ou matéria morta, serão removidos antes do início da execução do terrapleno e
transportados para local a designar pela fiscalização.
4.4.2

Reclamações

No caso do empreiteiro verificar qualquer erro ou omissão no levantamento topográfico, deverá fazer a sua
reclamação antes de iniciar os trabalhos, e no prazo de 30 dias que se seguirem à data da consignação. A reclamação
deverá vir acompanhada dos elementos necessários à respectiva apreciação.
Se o empreiteiro não apresentar qualquer reclamação nos 30 dias que se seguem à consignação, ou se o empreiteiro
iniciar o trabalho a que se refere este ponto, isso significará que aceita como boa a superfície do terreno definida na
planta topográfica.
O empreiteiro pode, em qualquer altura, apresentar a reclamação referente às medições de terras, entendendo-se que
se não for feita nas condições dos parágrafos anteriores, se refere exclusivamente ao cálculo dos volumes entre os
terraplenos do projecto e a superfície do terreno. Aceita porém, a superfície do terreno como bem definida nos
elementos da planta topográfica.

4.5

Execução das Técnicas de Engenharia Natural

Todos os trabalhos de intervenção devem ser realizados preferencialmente entre Outubro e Janeiro para garantir o
sucesso da plantação associada a tipologia de obra de engenharia natural.
As medidas apresentadas nos perfis tipo são as dimensões mínimas. Esta questão aplica-se essencialmente a largura
efectiva do canal. Quando a intervenção é feita nos cursos de água existentes deve ser respeitado o canal existente, de
modo a maximizar a estabilidade natural das margens.
A marcação para a localização exacta da plantação das espécies arbóreas e arbustivas propostas será realizado em
obra em presença do projectista a fiscalização e o empreiteiro. Este procedimento tem a vantagem de proceder a uma
plantação de forma ideal, isto porque cada espécie indicada tem a sua localização preferencial ao longo da margens.
Vai haver estruturas (casas, árvores, etc.) retirados e outros novos – após a construção da plataforma - que certamente
irão provocar uma alteração significativa no percurso natural do sol e da sombra, pelo que será mais vantajoso
marcar a plantação após uma análise depois das obras de aterro escavação da plataforma.
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4.5.1

Zona Intervenção I – Perfil Tipo I

Após a preparação prévia do terreno – re-estabelecimento do corredor fluvial, com a remoção das manilhas e o
reperfilamento do leito do Regato da Carvalha ( Não contemplada neste Projecto de Execução), é realizada uma
limpeza das margens, eliminando partículas mais grosseiras de pedras, ramos e outros detritos, de modo a evitar a
existência de socalcos e microtopografias que podem evitar a contacto directo entre a geomalha /rede e o terreno.
a) Instalação da Geomalha C350
Para proceder a aplicação da geomalha é escavado um rego entre 20-30cm de profundidade e 20-30cm de largura a
aprox. 1 metro da crista da margem como ilustra o perfil tipo. No pé da margem é preparado um socalco para a
colocação do rolo de pedra. Nos extremos laterais da instalação são abertos regos com 15 x 15cm para fixar a
geomalha. A geomalha é colocada no rego e é fixada atarvés das estacas de fixação com uma estaca de 0,50 em
0,50m. Posteriormente é preenchido o rego e compactado.
A geomalha é estendida da parte superior à parte inferior da margem. É muito importante que a geomalha tenha
contacto com toda a superfície do talude. Os rolos têm uma largura de 2 metros daí ser necessário sobrepor as
malhas. A sobreposição debe ser de 0,1m. É muito importante que a sobreposição das malhas seja feita a favor da
corrente de água, de tal forma que impossibilita a entrada de água entre a margem e a malha.
A geomalha é fixada através de estacas de ferro numa razão de 3 a 5 unidades/m 2, se a margem for de escavação ou
de aterro, respectivamente.
A Hidrossementeira debe ser realizada antes a colocação da geomalha.
b) Instalação dos Rolos de Pedra
Procede-se a preparação do terreno eliminando o material grosseiro e outros restos que possam interpor-se entre o
gabião e o solo. A seguir são colocadas as estacas de madeira a altura indicada para de seguida se proceder a
colocação do gabião. Os gabiões são cosidos entre si através de corda de polipropileno de 4,5mm de forma a obter
um rolo contínuo de elevada resistência.
c) Instalação dos Rolos de Coco Vegetados
Os rolos de coco vegetados são colocados e entrelaçados entre si através de uma corda de polipropileno tal como
indicado na Instalação dos Rolos de Pedra. Deve-s e ter o máximo cuidado para não danificar as espécies vegetadas
nas faxinas. As faxinas de coco são posteriormente entrelaçadas com a mesma corda aos rolos de pedra.
d) Instalação de Estacas de Salgueiro
As estacas de salgueiro devem ter entre 2 a 4 cm de espessura e aprox. 50cm de comprimento. As estacas devem
apresentar vitalidade necessária para a sua óptima instalação e que se prende com um rápido crescimento radicular.
São colocadas 8 estacas por metro linear de margem. As estacas devem ficar enterradas aproximadamente 35cm e a
parte área não deve ser superior a 15cm.
d) Hidrossementeira de Sol
Este método de sementeira consiste na projecção de uma mistura hídrica, contendo o lote de sementes definidos. A
composição da mistura e respectivas quantidades encontra-se definida no capítulo da natureza e qualidade dos
materiais. A hidrossementeira será realizada numa aplicação.
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4.5.2

Zona Intervenção II - Perfil Tipo II

Intervenção muito idêntica a 4.5.1 apenas com uma alteração na aplicação de faxinas simples de coco.
a) Instalação de faxinas de coco
A instalação das faxinas de coco é idêntica às pré-vegetadas. Entre a s duas camadas de faxinas são plantados num
compasso de 1,0m estacas vivas de salgueiro com indicadas no ponto 4.5.2 d). Entre as estacas de salgueiros será
plantado a Salgueirinha.

4.5.3

Zona Intervenção IIIa – Perfil Tipo IIIa e IIIb

a) Instalação do muro de suporte
Após a preparação das margens são colocadas as estacas verticais como indica o perfil tipo IIIa e IIIb. Depois são
colocados os barrotes de travamento num compasso de 8 metros para estabelecer rápidos e remansos no curso de
água, de forma a reduzir a velocidade do escoamento e promover a sedimentação de sedimentos. De seguida é
colocada a primeira linha de postes longitudinais de 4 metros.
Nota: Todas as ligações entre as estacas devem ser feitas com pregos nuca inferiores a 20cm. Os furos são
previamente feitos com uma broca de 6mm para garantir a estabilidade das ligações.
Agora é colocada a primeira fila de estacas de 1 metro. Estas estacas são cravadas para dentro da margem para
aumentar a estabilidade e fixado com pregos a estaca vertical e longitudinal. Esta estrutura prossegue assim, e
sempre que a estrutura tenha aberturas, estas são preenchidas com uma camada bem compactada de rama de
salgueiros – vivos e mortos.
b) Instalação da rede de coco
A rede de coco é colocada com os mesmos princípios da instalação da geomalha C350 indicado no ponto 4.5.1a).
c) Instalação da faxina de Salgueiro Vivo.
A instalação e fixação da faxina de salgueiro vivo é realizada com os mesmos métodos descritos para a instalação das
faxinas de coco vegetadas, 4.5.1c). De atender que as faxinas devem ficar encaixadas nas suas extremidades entre si
no sentido longitudinal e fixadas ao muro de suporte com arame zincado ou carda de polipropileno de 4,5mm.
d) Hidrossementeira de Sombra
Mesma aplicação da hidrossementeira de sol indicada no ponto 4.5.1.d).

4.5.4

Zona Intervenção IIIb – Perfil Tipo IV

Todos os detalhes para a correcta construção encontram-se descritos nos pontos anteriores.

4.5.5

Zona Intervenção IV – Perfil Tipo IIIa e IIIb

Construção idêntica a aplicada à Zona de Intervenção IIIa, descrito no ponto 4.5.3.
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4.5.6

Zona Intervenção V – Perfil Tipo V

A colocação dos diferentes materiais para a construção desta estrutura encontra-se descrita nos pontos anteriores.
A fixação das faxinas de Salgueiro vivo são fixadas à margem com estacas de madeira de carvalho com 4 a 6cm de
espessura e 1 metro de comprimento. Estas estacas são cravadas de 80 em 80cm em cada fila de fazinas.

4.5.7

Zona Intervenção VI – Perfil Tipo VI

Construção idêntica a Zona de intervenção IIIa e IV, descrito no ponto 4.5.3, no entanto sem os barrotes de
travamento.

4.6

Zonas de Plantação

4.6.1

Preparação do terreno nas zonas de plantação

Para se proceder ao revestimento vegetal há que preparar o terreno, o que consiste na execução das várias operações,
na seguinte ordem:
 Abertura de caldeiras com covas com 1,5 m de profundidade com 1 m de lado;
 Despedrega, ou escolha e retirada de pedras e materiais estranhos ao trabalho, com dimensões superiores a
0,06 m nos 0,15 m superficiais;
 Espalhamento de terra vegetal, mecânica ou manualmente, de modo a formar uma camada superficial com
0.20 m de espessura;
 Regularização prévia, efectuada mecânica ou manualmente;
Fertilização orgânica com materiais indicados no capítulo “Natureza e Qualidade dos Materiais” deste Caderno de
Encargos.
Mobilização
Após a modelação do terreno, toda a superfície será mobilizada até 400 mm de profundidade por meio de surriba,
lavoura ou cava, de acordo com as máquinas disponíveis e as áreas a mobilizar.
Sempre que possível deverá recorrer-se ao trabalho mecânico, reservando-se apenas para a cava manual as
superfícies inacessíveis às máquinas.
Em seguida terá lugar uma escarificação, gradagem ou recava, até 150 mm de profundidade, para destorroamento e
melhor preparação do terreno para as operações seguintes.
Sempre, que a despedrega ou retirada de restos de construção se torne necessária, deverá ser executada e atingirá os
150 mm superficiais e consistirá numa recava manual com escolha e retirada de todas as pedras e materiais estranhos
ao trabalho, com dimensões superiores a 50 mm
Despedrega ou Retirada de Restos de Obra (entulhos de construção civil)
Sempre que esta operação se torne necessária, ela atingirá os 0.15 m superficiais e consistirá numa recava manual
com escolha e retirada de todas as pedras e materiais estranhos ao trabalho, com dimensões superiores a 0.05 m.
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Espalhamento de terra vegetal
A terra a fornecer será de textura franca e será proveniente da camada superficial de terrenos com elevada capacidade
agrícola, devendo a sua descrição granulometrica apresentar os seguintes valores: areia (25 a 60%), limo (25 a 40%),
argila (5 a 25%) e matéria orgânica (sup. a 4%).
A camada a colocar sobre o terreno deverá possuir uma espessura mínima de 1,5 m nas caldeiras. A terra será isenta
de pedras e materiais estranhos provenientes de incorporação de lixos, devendo apresentar uma composição
uniforme, sem qualquer mistura do subsolo.
A terra vegetal deve ainda ter ainda as seguintes características:
 PH deve situar-se entre 5.0 e 7.0;
 Condutividade eléctrica deve ser inferior a 1500 micros/cm num extracto de solo;
 Fósforo disponível (P), não deve ser inferior a 70ppm quando extraído com 4.2% de NaHCO3 ap pH 8.5;
 Potássio disponível (K), não inferior a 300 ppm quando extraído com 8% de nitrato de amónia.
Para evitar transições bruscas entre as camadas de terra viva e o terreno subjacente, é da maior vantagem fazer a
mistura destas camadas, por meio de fresagem ou escarificação, sempre que a qualidade do terreno de base não seja
de muito má qualidade.
Distribuição de fertilizantes
Os adubos a utilizar são do seguinte tipo:
Adubo orgânico - de preparação industrial, doseando pelo menos 40% de matéria orgânica, ou composto preparado
no local.
Estrume - deverá ser bem curtido e proveniente das camas de gado cavalar.
A distribuição de fertilizantes será feita da seguinte forma:
Árvores - A fertilização das caldeiras das árvores far-se-á à razão de 0,1 m3 de estrume ou 25 Kg de ferthumus por
cada caldeira, acrescido de 0,2 Kg de adubo composto, em qualquer das modalidades anteriores. Os fertilizantes
deverão ser espalhados sobre a terra das caldeira e depois serão bem misturados com esta, quando do enchimento das
mesmas.
O enchimento das caldeira 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.
Geral – A fertilização geral do terreno nas placas de relva será feita nas zonas regadas à razão de 0,02 m3 de estrume
cavalar bem curtido ou 10 Kg de “Ferthumus” por m2, acrescido de 0,1 Kg de adubo composto em qualquer das
modalidades anteriores. Os fertilizantes serão espalhados uniformemente à superfície do terreno e incorporados neste
por meio de fresagem ou cava.
Regularização prévia
Esta operação consiste na regularização do terreno às cotas definitivas antes do espalhamento de fertilizantes e
correctivos, para evitar grandes deslocações de terra depois da aplicação destes. Pode ser feita manual ou
mecanicamente, mas sempre com o cuidado necessário para atingir o objectivo pretendido.
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Abertura de covas
As covas de plantação terão as dimensões mínimas de 2 X 2 X 1,8/2 m ( em caldeiras de dimensão mínima será 1,20
x 1,20 x 2 m ) .Serão cheias com uma camada de brita 5/15 mm de 0,3 ; com uma camada de terra fertilizada ou
composto de plantação de altura aproximada de 1,5m e por uma camada de “mulch” de 0,1m à superfície.
Serão instalados dois drenos verticais cheios de seixo rolado 5/15 mm envolvidos em geotêxtil em posições
diametralmente opostas. A extremidade superior deverá ser fechada por geotêxtil para impedir a entrada de materiais,
e ficar situada abaixo da camada de “mulch”.
Deste modo, depois da marcação correcta dos locais de plantação das árvores, de acordo com o respectivo plano, que
será materializado por mestras que deverão ser conservadas até ao fim da obra, a fiscalização procederá à verificação
desses trabalhos, ficando, no entanto, bem expresso que, em caso algum, o empreiteiro se poderá eximir á
reconstrução de trabalhos mal executados, por ausência desta verificação.
Composto de Plantação
Armazenamento
Os compostos deverão ser armazenados em separado pelas suas característica de composição e devidamente
identificados.
Serão depositados em pargas sobre superfícies limpas e regularizadas, não sujeitas a encharcamento e erosão e, não
deverão exceder uma altura de aproximadamente 2 m.
Os compostos não serão compactados e será evitada a circulação de viaturas sobre as pargas.
Para armazenamento durante períodos mais longos, a superfície deverá ser semeada com gramíneas de crescimento
rápido (10 g/m2).
Os compostos que tenham sido compactados durante o processo de armazenamento, deverão ser descompactados
antes de serem transportados para utilização. Se for necessário construir pargas com altura superior a 2 m, o solo, ao
ser utilizado, deverá ser melhorado com introdução de húmus e fertilizante mineral, para reactivar a estrutura do
mesmo.
Aplicação
As covas para plantação de árvores serão cheias em geral com um volume de 2 X 2 X 1,8 /2 m (incluindo o torrão),
salvo as excepções definidas em projecto.
As covas para plantação de arbustos serão cheias em geral, com um volume equivalente ao dobro do volume do
torrão do arbusto ou do sub-arbusto.
A camada de composto a espalhar nas áreas de plantação de herbáceas, bolbos e rizomas, será em geral de 0,3 m de
espessura, salvo excepções.
A camada de composto a espalhar em áreas de instalação de prado será de 0,1 m em toda a superfície.
O composto será misturado com a camada de solo em contacto, procedendo-se se necessário à escarificação,
gradagem ou outra lavoura de superfícies.
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Fertilização
Geral
A fertilização geral do terreno será feita à razão de 0.02 m3 de estrume ou 10 kg de Ferthumus por m2, acrescido de
0.1 kg de adubo composto em qualquer das modalidades anteriores. Os fertilizantes serão espalhados uniformemente
à superfície do terreno e incorporados neste por meio de fresagem ou cava.
Árvores
A fertilização das covas das árvores far-se-á à razão de. 0,1 m3 de estrume cavalar bem curtido ou 2 kg de composto
orgânico Campo Verde por cada cova, acrescido de 2 Kg de adubo composto, em qualquer das alternativas.
Os fertilizantes deverão ser espalhados sobre a terra das covas e depois serão bem misturados com esta, quando 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.
Plantações de árvores de folha persistente e caduca
Depois da marcação correcta dos locais de plantação das árvores, de acordo com o respectivo plano de plantação
abrem-se pequenas covas de plantação, nas covas recém preparadas com terra vegetal e devidamente fertilizadas à
medida do torrão ou do sistema radicular, no caso de plantação em raiz nua.
As árvores de folha perene e caduca deverão medir-se segundo o diâmetro do tronco, a 1m sobre o nível do colo da
raíz. Adicionalmente estarão especificadas segundo a altura total.
Todas as plantas a utilizar deverão ser exemplares novos, bem conformados, ramificados desde o colo e possuir
desenvolvimento compatível com a espécie a que pertencem e de acordo com as dimensões abaixo indicadas.
As plantas de folha caduca, a fornecer em raiz nua, deverão ter o sistema radicular bem desenvolvido e com
cabelame abundante. As plantas de folha persistente deverão ser fornecidas em torrão, suficientemente consistente
para não se desfazer facilmente. As dimensões mínimas do torrão deverão ser 1.20 m e 0.5 m para o diâmetro e a
altura, respectivamente. Assim, a medida do torrão deverá ser proporcional ao tipo de crescimento e estrutura da
espécie ou variedade, ao desenvolvimento da planta e ás condições do solo.
O sistema radicular deve estar bem desenvolvido e corresponder, tanto em forma como em tamanho, às
características da espécie ou variedade, à idade da árvore e às características do solo, onde foi cultivado.
Nas árvores enxertadas, os enxertos deverão estar satisfatóriamente unidos aos porta-enxertos. Os enxertos de copa
deverão dar nascimento a uma coroa centrada no eixo do tronco, bem desenvolvida e que apresente as características
próprias do cultivar.
Na poda de formação os cortes deverão ser limpos e correctamente orientados.
As árvores especialmente destinadas a alinhamentos, não deverão apresentar ramas codominantes (bifurcadas) no
eixo principal, nem ramificações anómalas.
Cada lote fornecido deverá ser homogénio relativamente ao diâmetro do tronco, altura total, altura da copa e volume
e forma das plantas.
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Para cada classe definem-se várias sub-classes de parâmetros dendrométricos, considerando-se para tal o perímetro
do tronco, a altura e a inserção da copa.
O perímetro do tronco deverá ser medido a 1 m do colo da árvore e será expresso em centímetros (cm).
A altura deverá ser medida desde o colo da árvore até ao extremo da flecha, na sua posição normal e será expressa
em centímetros (cm).
A inserção da copa será a altura mínima do colo da árvore até à inserção da primeira pernada e será expressa em
centímetros (cm).
Depois da cova cheia com terra fertilizada, e devidamente compactada, abrem-se pequenas covas de plantação, à
medida do torrão ou do sistema radicular no caso da plantação em raíz nua. Seguir-se-á a plantação propriamente
dita, havendo o cuidado de deixar a parte superior do torrão, no caso das plantas envasadas, ou o colo das plantas,
quando estas são de raíz nua, à superfície do terreno, para evitar problemas de asfixia radicular.
Após a plantação deverá abrir-se uma pequena caldeira para a primeira rega, que deverá fazer-se de imediato à
plantação, para melhor compactação e aderência da terra à raiz da planta.
Depois da primeira rega, e sempre que o desenvolvimento da planta o justifique, deverão ser aplicados tutores, em
tripeça, tendo o cuidado de proteger o sítio da ligadura com papel, serapilheira ou qualquer outro material
apropriado, para evitar ferimentos.
Sanidade vegetal
As árvores deverão ser saudáveis, maduras e suficientemente endurecidas para que não esteja em perigo o seu
desenvolvimento posterior
Não podem mostrar defeitos causados por doenças, pragas, fisiopatias, deficiências nutricionais ou fito-toxidade
devida a tratamentos fitosanitários que redução o valor ou a qualificação para o seu uso. Deverão estar
substancialmente livres, pelo menos por observação visual, de organismos nocivos e doenças, ou de signos ou
sintomas destes, que afectem a qualidade de maneira significativa.
Não deverão ter queimaduras nem feridas na casca, aparte das normais produzidas durante a poda. Não deverá ter
ramos partidos e a folhagem não deverá estar deteriorada nem seca. As raízes não deverão estar deterioradas nem
apresentar sintomas de putrefacção. O substrato de plantação não deve apresentar infestantes, principalmente vivazes
As árvores fornecidas deverão cumprir a legislação vigente sobre sanidade vegetal, especialmente referente aos
organismos nocivos e doenças que afectem a qualidade significativamente, aos organismos nocivos de quarentena
que não podem estar presentes em nenhum viveiro, e às árvores ornamentais que necessitam passaporte fitossanitário
ou etiqueta comercial.
Considerações básicas sobre plantações
 Em caso de necessidade, será preparada uma capa de drenagem, a ser possível isolada do subsolo e da terra
fértil com uma tela anti-raízes
 A profundidade de plantação será a mesma da originalmente aplicada no viveiro
 As plantas enxertadas deverão ser plantadas de forma a que o nó de enxerto não fique enterrado.
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O enchimento das covas de plantação far-se-á por camadas não superiores a 30cm, compactadas por meior manuais,
e assegurando o contacto entre raízes e terra evitando as bolsas de ar.
Plantações de arbustos e subarbustos
Considera-se correcta uma classificação segundo dimensões de um lote quando todas as plantas igualam ou superam
a medida inferior (altura e largura) daquela classificação e tem igual ou maior número de ramos principais que os
especificado.
Depois da plantação das árvores deverá fazer-se a marcação e abertura das covas de plantação para os arbustos,
havendo o cuidado de proteger as posições relativas dos vários agrupamentos, não só entre si como em relação às
árvores.
Em relação aos arbustos propostos estes deverão ter uma altura compreendida entre 600 e 1200 mm.
O sistema radicular deve estar bem desenvolvido equilibrado e proporcionado e corresponder, tanto em forma como
em tamanho, às características da espécie ou variedade, à idade da árvore e às características do solo, onde foi
cultivado. Também deverá estar equilibrado com o tamanho do vaso ou torrão.
Os arbustos fornecidos deverão estar correctamente formados, bem estruturados e ramificados. Os de folha
persistente serão fornecidos com volume de folhagem saudável e proporcionado
Em algumas espécies ou cultivares, para favorecer as suas características estéticas, pode ser conveniente que estejam
correctamente podados ou recortados. Noutros casos, para facilitar o desenvolvimento vertical enquanto os ramos
estão tenros, devem ser fornecidos com os respectivos tutores.
A altura, envergadura, compacidade e a densidade da folhagem, bem como o nº, distribuição, diâmetro e longitude
dos talos principais, devem corresponder às características de crescimento e estética da espécie o cultivar a que
pertencem, à formação que se quis dar e à idade do indivíduo, em proporções equilibradas
Nalgumas espécies ou cultivares pode ser conveniente o fornecimento de arbustos com botões de flor, em floração ou
em frutificação.
Nos arbustos enxertados, os enxertos deverão estar satisfatoriamente unidos aos porta-enxertos. Os enxertos de copa
deverão dar nascimento a uma coroa centrada no eixo do tronco, bem desenvolvida e que apresente as características
próprias do cultivar.
As covas de plantação deverão ser proporcionais à dimensão do torrão ou do sistema radicular da planta, seguindo-se
todos os cuidados indicados para a plantação das árvores, no que respeita à profundidade de plantação, primeira rega
e tutoragem.
Sanidade vegetal
Os arbustos não podem mostrar defeitos causados por doenças, pragas, fisiopatias, deficiências nutricionais ou fitotoxidade devida a tratamentos fitosanitários que redução o valor ou a qualificação para o seu uso. Deverão estar
substancialmente livres, pelo menos por observação visual, de organismos nocivos e doenças, ou de signos ou
sintomas destes, que afectem a qualidade de maneira significativa.
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Não deverão ter queimaduras nem feridas na casca, aparte das normais produzidas durante a poda. Não deverá ter
ramos partidos e a folhagem não deverá estar deteriorada nem seca. As raízes não deverão estar deterioradas nem
apresentar sintomas de putrefacção. O substrato de plantação não deve apresentar infestantes, principalmente vivazes
Os arbustos fornecidos deverão cumprir a legislação vigente sobre sanidade vegetal, especialmente referente aos
organismos nocivos e doenças que afectem a qualidade significativamente, aos organismos nocivos de quarentena
que não podem estar presentes em nenhum viveiro, e às árvores ornamentais que necessitam passaporte fitossanitário
ou etiqueta comercial.
Considerações sobre a plantação de arbustos
Uma vez colocado o arbusto no centro da cova, proceder-se-á ao enchimento com terra vegetal fertilizada, até metade
da sua profundidade. A terra será compactada por calcamento, acabando-se de encher a cova de plantação, e calcando
de novo
A cova ou vala de plantação será, no mínimo, 30cm mais larga que o diâmetro das raízes ou torrão e de 50cm de
profundidade.
Quando uma plantação esteja ao lado de uma parede deverá ser verificada previamente a sua impermeabilidade. A
plantação far-se-á com as raízes rispostas fora da parede.
4.6.2

Podas e Fixação

Todas as plantas em que se verifique a necessidade de equilibrar a parte aérea, desdensificar a copa, eliminar ramos
quebrados durante a plantação que não justifiquem a substituição do exemplar, serão podadas por um técnico
devidamente habilitado. A poda será feita por atarraques nas extremidades. De qualquer maneira, não se deverá
alterar a forma natural da planta, devendo a poda ser feita com a aprovação da fiscalização. Caso existam indicações
quanto à poda de arbustos em sebe talhada, dever-se-á seguir especificações próprias, devendo-se no entanto, formar
as dimensões laterais antes de se iniciar a poda na dimensão vertical.
4.6.3

Épocas de plantação

Como regra geral, as plantações deverão ser efectuadas durante o Outono nos solos de textura ligeira em clima seco,
sendo no entanto a Primavera, a época mais propícia para plantar e semear em solos pesados e em clima húmido ou
frio.
O periodo de plantação mais favorável , corresponde à fase em que a seiva da planta está preparada e varia com o
tipo de planta, no caso das Coníferas é entre Setembro e Abril;
A plantação fora de estação não deverá ser considerada a menos que se possa assegurar um teor de humidade
suficiente e constante, por meio de um sistema de rega
Os trabalhos de plantação nunca deverão ser efectuados quando o solo se apresente encharcado, gelado nem em
presença de condições climáticas adversas, tais como períodos de geadas, ventos fortes, chuva, neve, temperaturas
excessivamente quentes.
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4.6.4

Protecção do material vegetal antes da plantação

Sempre que as plantações não se efectuem imediatamente após a recepção das plantas, deve ser delimitada uma zona
na obra para armazenamento. Esta terá o solo com textura arenosa ou franco-arenosa, e estará protegida do sol, do
frio e de ventos fortes
As árvores e arbustos fornecidas em raíz nua devem ser colocados ao longo de uma vala aberta, para essa finalidade.
As raízes serão cobertas com terra, ligeiramente calcadas e regadas.
As árvores e arbustos fornecidos em torrão com ligamentos exteriores em tecido, devem situar-se num lugar à
sombra, de tal forma que os torrões se toquem, cobrindo-os com terra e uma manta de protecção. O tecido que
envolve o

torrão e a casca devem ser manipulados com cuidado para não se danificar. O torrão será regado

procurando molhar o interior do tecido.
As plantas fornecidas em contentor ou vaso, ou com o torrão protegido por tela metálica e gesso, devem ser
conservadas dentro do seu recipiente de origem, e regado individualmente.
No inverno as árvores e arbustos lenhosos serão cobertos com uma manta. As plantas sensíveis ao frio se protegerão,
colocando-as numa estufa ou numa zona acondicionada para esse fim.
Os sistemas radiculares deverão ser cuidadosamente protegidos com plásticos ou outro material, contra a evaporação
directa.
As plantas que não podem ser plantadas imediatamente deverão ser armazenadas num curto período de tempo nos
respectivos vasos ou contentores. As árvores e arbustos poderão ser pulverizados com uma solução de cera ou látex
apropriada , de forma a reduzir a transpiração.
As plantas armazenadas deverão ser cuidadosamente regadas sempre que o torrão esteja seco. Pragas e doenças
deverão ser combatidas imediatamente, assim que apareçam.
As plantas devem ser armazenadas segundo o tipo, espécie, variedade e tamanho, encarregando-se a fiscalização,
controlos e verificações constantes das existências.
O empreiteiro deverá assegurar-se que todas as plantas poderão ser identificadas, e que as respectivas etiquetas não
estejam enterradas
As plantas não estarão mais de 3 dias em condições transitórias.
4.6.5

Tutoragem (em todas as árvores excepto nas árvores de fruto)

Os tutores serão estacas de madeira sã de pinho ou de eucalipto, limpa e tratada em autoclave, e com diâmetro
superior ao do tronco e altura mínima de 2/3 do exemplar a plantar. Apresentam uma extremidade aguçada para
cravagem no solo.
O tutor será cravado pelo menos a 50cm de profundidade, estando colocado do lado dos ventos dominantes. Em caso
de necessidade utilizar-se-ão 2 a 3 tutores. O tutor ficará a uma distância mínima de 20cm da árvore e será unido por
fixações
As ligações para tutores serão em cabo de fibra natural sendo o contacto sempre protegido por peça de borracha de
dimensão adequada. No caso de ligações por tensão, estas serão feitas através de cabos em fibra natural ou
preferencialmente em tiras de borracha, torcidas e envolvendo o tronco e os tutores.
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Compreende todos os fornecimentos e trabalhos necessários à boa execução e aplicação de sistemas de tutoragem em
complemento a plantações, nomeadamente:
 fornecimento de materiais;
 execução e montagem;
 manutenção até ao final de um período de garantia.
Considera-se como sistema de tutoragem a montagem de estacas verticais fixadas ao solo, em torno de um exemplar
plantado, cuja função é assegurar através de ligações apropriadas a estabilidade biomecânica e a orientação do
crescimento da mesma.
Sistema de Tutor Único
Consiste na cravagem no fundo da cova de plantação de um tutor proporcional à planta e a ela ligado por meios
apropriados de amarração. Aplica-se na generalidade de árvores, palmeiras, arbustos e trepadeiras de pequenas
dimensões.
Materiais a aplicar
Estacas – Serão de madeira sã, limpa e tratada em autoclave, e com diâmetro superior ao do tronco e altura mínima
de 2/3 do exemplar a plantar. Apresentam uma extremidade aguçada para cravagem no solo. No caso de se tratar de
escoras para apoio de pernadas estas deverão ser em barras de ferro de secção circular, quadrada, sextavada ou
octavada, tratadas por zincagem a quente e soldadas a uma braçadeira metálica côncava para apoio da pernada. A
ligação será protegida através de uma peça em poliuretano ou em borracha. O apoio no solo será sobre fundação em
betão.
Ligações para tutores – Serão em cabo de fibra natural sendo o contacto sempre protegido por peça de borracha de
dimensão adequada. No caso de ligações por tensão, estas serão feitas através de cabos em fibra natural ou
preferencialmente em tiras de borracha, torcidas e envolvendo o tronco e os tutores.
4.6.6

Condições de segurança no trabalho

Quando se empregue maquinaria alimentada por energia eléctrica, tomar-se-ão as medidas pertinentes (tomada de
terra, isolamento duplo, diferenciais, automáticos, etc.)
Adoptar-se-ão as precauções necessárias para a manipulação dos materiais, evitando-se os sobre-esforços do
transporte em mãos
Antes de iniciar a jornada os travões e mecanismos das máquinas deverão ser verificados. Evitar-se-á a formação de
pó. Quando não seja possível o pessoal da obra deverá utilizar mascaras para evitar a sua inalação. As maquinarias
estarão conduzidas por pessoal com habilitações para esse fim
Para além das medidas acima mencionadas, cumprir-se-ão todas as disposições gerais sobre segurança e saúde no
trabalho, e os regulamentos municipais que aqui se apliquem A manipulação de produtos químicos e orgânicos
deverá ser efectuada com as devidas precauções, de acordo com a legislação em vigor
Os produtos químicos serão armazenados em lugares bem ventilados.
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4.6.7

Manutenção das zonas plantadas

Durante o prazo de garantia antes da entrega dos trabalhos provisória, é da responsabilidade do empreiteiro a
realização dos seguintes trabalhos necessários ao correcto desenvolvimento das plantas durante a fase de adaptação
ao local:
 Retanchas - As plantas instaladas por plantação que não se apresentem em boas condições serão substituídas
por outras equivalentes, na época apropriada, para garantir as densidades e localizações adequadas
 Poda - Os rebentos e ramos danificados durante a plantação deverão ser cortados. Se durante a
transplantação o sistema radicular ficou danificado, e apresenta-se insuficiente para suportar o crescimento
aéreo, as ramagens principais podem ser podadas numa terceira parte do seu tamanho.
 Tutoragem - Serão colocados ou substituídos os tutores que se mostrem necessários ao bom
desenvolvimento da vegetação instalada. Os novos tutores serão cravados junto ao caule, de modo a não
afectar as raízes. Deverão ficar a prumo e bem fixos, tendo o cuidado de não ferir a planta na amarração.
Após os trabalhos de plantação o empreiteiro solicitará inspecção da fiscalização, para accionar a recepção
provisória, após a qual se inicia o período de garantia, sendo a manutenção do material vegetal da responsabilidade
do empreiteiro.
No momento da inspecção, todos os exemplares em avaliação deverão estar em perfeitas condições vegetativas e
sanitárias como condição de recepção.
A conservação prolonga-se por um período de 1 ano após entrega provisória dos trabalhos. Durante este prazo de
garantia serão realizados os trabalhos que a seguir se discriminam.
4.6.8

Materiais e normas 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.
Na execução dos trabalhos e fornecimentos abrangidos pela empreitada e na prestação dos serviços que nela se
incluem, deverão ser observados todos os regulamentos e normas portuguesas, especificações e documentos de
homologação do Laboratório nacional de Engenharia Civil, aplicáveis e em vigor.
Todos os materiais a empregar na obra e não referidos expressamente neste Modo de Execução dos Trabalhos serão
sempre de boa qualidade e terão as características de resistência e segurança exigidas na legislação portuguesa ou
comunitária que lhes for aplicável ou, quando esta não existir, as que melhor convenham aos fins em vista,
merecendo a aprovação da fiscalização.
Todos os trabalhos não especificados neste Modo de Execução dos Trabalhos deverão ser executados por forma a
cumprir o indicado em Projecto e de acordo com o conjunto normativo em vigor.
Em caso de quaisquer dúvidas deverão ser seguidas as instruções do Fabricante do material ou equipamento a
empregar.
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4.7

Trabalhos não especificados

Todos os trabalhos não especificados neste Caderno de Encargos que forem necessários para o cumprimento da
presente empreitada, deverão ser executados por 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.

5.

MANUTENÇÃO DURANTE O PERÍODO DE INSTALAÇÃO

5.1

Período de Garantia

Durante o prazo de garantia, um ano a partir da recepção provisória, o adjudicatário compromete-se a proceder a
todos os trabalhos de retancha, cortes, mondas, fertilizações, tutoragem, etc, necessárias à boa conservação de todas
as plantações e sementeiras, não podendo negar-se aos trabalhos a isso referentes, que a fiscalização determinar.
As plantas instaladas por plantação deverão apresentar-se em boas condições e com densidade e localização
constantes no projecto.

5.2

Manutenção do primeiro ano

5.2.1

Objectivo da manutenção

Deverão ser executados todos os trabalhos e fornecimentos necessários à manutenção das boas condições vegetativas
e sanitárias do material vegetal durante o período de Garantia, incluindo:
 limpeza das áreas plantadas;
 fertilizações e correcções do solo;
 tratamentos fitossanitários;
 controlo de infestantes;
 estabilização biomecânica do material vegetal;
 podas;
 rega.
5.2.2

Período de garantia da manutenção

O empreiteiro será responsável pela manutenção do material vegetal durante um período de 12 meses.
Findo este período, o material vegetal deverá apresentar excelentes condições vegetativas e sanitárias, caso contrário,
o Empreiteiro será responsável pela sua substituição. As substituições implicam um novo período de garantia de 12
meses, durante o qual o empreiteiro será responsável pela sua manutenção.
5.2.3

Início dos trabalhos de manutenção

Os trabalhos de manutenção deverão iniciar-se logo após a plantação do material vegetal.
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O empreiteiro deverá apresentar um programa de execução dos trabalhos de manutenção e respectiva calendarização.
Deverão ser marcadas reuniões periódicas entre o Empreiteiro e a Fiscalização.
5.2.4

Limpeza das áreas plantadas

A limpeza das áreas plantadas deverá ser realizada duas vezes por semana.
Deverão ser recolhidos das áreas plantadas e transportadas a vazadouro todos os lixos e objectos estranhos.
5.2.5

Mobilizações do terreno

Deverão ser realizadas sachas manuais nas áreas plantadas, sempre que o solo se encontre compactado ou apresente
crostas que impeçam o arejamento ou a infiltração de água. As sachas deverão ser executadas de forma contínua e
uniforme, devendo o terreno ficar bem regularizado no final da operação.
5.2.6

Fertilizações e correcções do solo

O empreiteiro deverá proceder a análises trimestrais do solo e, caso seja necessário, proceder a fertilizações ou
correcções para que este mantenha as suas características iniciais.
Deverá o empreiteiro informar antecipadamente a Fiscalização sobre a operação de fertilização ou correcção que irá
executar e só proceder a esta após a aprovação da fiscalização.
5.2.7

Tratamentos fitossanitários

Sempre que o material vegetal apresente sintomas e/ou sinais de ataque de pragas ou doenças o empreiteiro deverá
contactar a Fiscalização e só depois proceder ao tratamento, por esta autorizado.
5.2.8

Controlo de infestantes

Sempre que o solo se apresente com infestantes o Empreiteiro deverá proceder à sua remoção. A remoção das
infestantes deverá ser executada por operações de mondas ou por tratamentos químicos. O recurso a tratamentos
químicos só poderá ser executado após aprovação da Fiscalização.
5.2.9

Estabilização biomecânica do material vegetal

Sempre que o material vegetal apresente sinais de instabilidade biomecânica o Empreiteiro deverá recorrer a sistemas
de fixação previamente aprovados pela Fiscalização.
Em caso algum os materiais de fixação poderão causar qualquer dano ao tronco, devendo os materiais a utilizar ser
aprovados previamente, e assumindo o Empreiteiro a responsabilidade de tratamentos apropriados, ou em caso
limite, da substituição do exemplar por outro de idênticas dimensões e características.
5.2.10

Podas

Deverão ser executadas podas de manutenção sempre que seja considerado necessário para o óptimo
desenvolvimento vegetativo da planta.
As podas de manutenção a efectuar pelo Empreiteiro só poderão ser executadas após autorização prévia da
Fiscalização.
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Projecto de Execução da Reabilitação do Regato da Carvalha no Trecho 1 – Argoncilhe / Nó A32/A41
da A41 – Picoto (IC2)/ Nó da Ermida (IC25)
MAPA DE MEDIÇÕES
cód.

projecto execução
designação dos artigos

unidades quantidades

1

MODELAÇÂO DO TERRENO

1.1

Modelação do curso de água nas várias Zonas de Intervenção está
contemplada no Projecto de Execução da Empreitada Geral da
CONCESSÃO DOURO LITORAL A41 – PICOTO (IC2)/NÓ DA ERMIDA
(IC25) TRECHO 1 – ARGONCILHE / NÓ A32/A41.

2

ESTRUTURAS ENGENHARIA NATURAL

2.1

Zona de Intervenção 1 – Recuperação do curso de água natural
com técnica mista com rolos de pedra, faxinas de coco vegetadas,
geomalha C350, estacaria de Sa – Salix atrocinerea e
hidrossementeira. Perfil Tipo I. Contempla o fornecimento e
instalação das estruturas, conforme desenhos e especificações,
incluindo todos os trabalhos necessários à sua execução, bem
como materiais de fixação.

2.1.1

Remoção das condutas hidráulicas e reperfilamento do curso água
a montante e jusante da Rua das Murtas
Rolo de Pedra em malha de polipropileno de 5mm de grossura e Ø
30cm e 2,00m comprimento.
Faxina de Coco Vegetada com Ø 30cm e 3,00m comprimento.
Estaca em madeira torneada de pinho com Ø 8cm e 1,50m
comprimento.
Geomalha C350 NAG série VMAX
Estaca viva de Sa – Salix atrocinerea , com Ø 2‐4cm e 0,50m
comprimento aproximadamente.
Hidrossementeira de Sol

2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.2

Zona de Intervenção 2 – Recuperação do curso de água natural
com técnica mista com rolos de pedra, faxinas de coco vegetadas
e faxinas de coco simples, geomalha C350, plantação de árvores e
arbustos e hidrossementeira. Perfil Tipo II. Contempla o
fornecimento e instalação das estruturas, conforme desenhos e
especificações, incluindo todos os trabalhos necessários à sua
execução, bem como materiais de fixação.

2.2.1

Rolo de Pedra em malha de polipropileno de 5mm de grossura e Ø
30cm e 2,00m comprimento.
Faxina de Coco Vegetada com Ø 30cm e 3,00m comprimento.
Faxina de Coco Simples com Ø 30cm e 3,00m comprimento.
Estaca em madeira torneada de pinho com Ø 8cm e 1,50m
comprimento.
Geomalha C350 NAG série VMAX
Hidrossementeira de Sol

2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

1/5

3

m

ml

119,00

ml

119,00

ml

238,00

ml

238,00

un.

300,00

m

2

833,00

un.

952,00

m2

535,50

ml

308,00

ml

616,00

ml
ml

308,00
616,00

un.

386,00

2

2.156,00
1.386,00

m
2
m

preço
unitário

total (€)

Projecto de Execução da Reabilitação do Regato da Carvalha no Trecho 1 – Argoncilhe / Nó A32/A41
da A41 – Picoto (IC2)/ Nó da Ermida (IC25)
MAPA DE MEDIÇÕES
cód.

projecto execução

2.2.7
2.2.7.1

designação dos artigos

unidades quantidades

Plantação
Fornecimento e plantação de árvores e arbustos com plumagem,
flecha intacta e raízes com torrão, com o sistema radicular bem
desenvolvido e cabelame abundante, incluindo todos os trabalhos
necessários, tudo de acordo com as boas normas de execução e
especificações dendrométricas / dimensionais definidas em CE, e
de acordo com as espécies definidas.
Fraxinus angustifolia (PAP 6/8)
Alnus glutinosa (PAP 6/8)
Sambucus nigra (altura 60 ‐120cm)
Rosa canina (altura 30 ‐ 60cm)
Lythrum salicaria (altura 30 ‐ 60cm)

2.3

Zona de Intervenção 3a – Recuperação do curso de água natural
com muro de suporte vivo com aplicação de rede de coco,
plantação de árvores e arbustos e hidrossementeira. Perfil Tipo
IIIa e IIIb. Contempla o fornecimento e instalação das estruturas,
conforme desenhos e especificações, incluindo todos os trabalhos
necessários à sua execução, bem como materiais de fixação.

2.3.1

Estaca em madeira de pinho com Ø 14cm e 2,00m comprimento.

2.3.2

Estaca em madeira de pinho com Ø 14‐16cm e 1,00m
comprimento.
Estaca em madeira de pinho com Ø 14‐16cm e 4,00m
comprimento.
Barrote em madeira de pinho com aprox. Ø 30cm e 3,00m
comprimento.
Rama de as ‐ Salix atrocinerea vivo e morta para preencher os
interstícios do muro de suporte
Faxina de Sa – Salix atrocinerea vivo com Ø 30‐40cm e 3 a 6
metros de comprimento.
2.
Rede de Coco de 700g/m
Hidrossementeira de Sombra
Fornecimento e plantação de árvores e arbustos com plumagem,
flecha intacta e raízes com torrão, com o sistema radicular bem
desenvolvido e cabelame abundante, incluindo todos os trabalhos
necessários, tudo de acordo com as boas normas de execução e
especificações dendrométricas / dimensionais definidas em CE, e
de acordo com as espécies definidas.

2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9

Fraxinus angustifolia (PAP 6/8)
Alnus glutinosa (PAP 6/8)
Sambucus nigra (altura 60 ‐120cm)
Rosa canina (altura 30 ‐ 60cm)
2/5

un.
un.
un.
un.
un.

20,00
25,00
40,00
300,00
300,00

ml

77,00

un.

194,00

un.

468,00

un.

120,00

un.

10,00

Vg

1,00

ml

154,00

m2
m2

500,00
385,00

un.
un.
un.
un.

25,00
25,00
20,00
50,00

preço
unitário

total (€)
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da A41 – Picoto (IC2)/ Nó da Ermida (IC25)
MAPA DE MEDIÇÕES
cód.

projecto execução

2.4

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6

designação dos artigos

unidades quantidades

Zona de Intervenção 3b – Recuperação do curso de água natural
com técnica mista com rolos de pedra, faxinas de coco vegetadas,
geomalha C350, plantação e hidrossementeira. Perfil Tipo IV.
Contempla o fornecimento e instalação das estruturas, conforme
desenhos e especificações, incluindo todos os trabalhos
necessários à sua execução, bem como materiais de fixação.
Rolo de Pedra em malha de polipropileno de 5mm de grossura e Ø
30cm e 2,00m comprimento.
Faxina de Coco Vegetada com Ø 30cm e 3,00m comprimento.
Estaca em madeira torneada de pinho com Ø 8cm e 1,50m
comprimento.
2.
Rede de Coco de 700g/m
Hidrossementeira de Sol
Fornecimento e plantação de árvores e arbustos com plumagem,
flecha intacta e raízes com torrão, com o sistema radicular bem
desenvolvido e cabelame abundante, incluindo todos os trabalhos
necessários, tudo de acordo com as boas normas de execução e
especificações dendrométricas / dimensionais definidas em CE, e
de acordo com as espécies definidas.
Fraxinus angustifolia (PAP 6/8)
Alnus glutinosa (PAP 6/8)
Sambucus nigra (altura 60 ‐120cm)
Rosa canina (altura 30 ‐ 60cm)
Viburnum tinus (altura 30 ‐ 60cm)

2.5

Estaca em madeira de pinho com Ø 14cm e 2,00m comprimento.

2.5.2

Estaca em madeira de pinho com Ø 14‐16cm e 1,00m
comprimento.
Estaca em madeira de pinho com Ø 14‐16cm e 4,00m
comprimento.
Barrote em madeira de pinho com aprox. Ø 30cm e 3,00m
comprimento.
Rama de as ‐ Salix atrocinerea vivo e morta para preencher os
interstícios do muro de suporte

2.5.4
2.5.5

48,00

ml

96,00

ml

96,00

un.

122,00

m
2
m

2

192,00
108,00

un.
un.
un.
un.
un.

10,00
5,00
10,00
20,00
5,00

ml

256,00

un.

642,00

un.

1.542,00

un.

384,00

un.

32,00

Vg

1,00

Zona de Intervenção 4 – Recuperação do curso de água natural
com muro de suporte vivo com aplicação de rede de coco,
plantação de árvores e arbustos e hidrossementeira. Perfil Tipo
IIIa e IIIb. Contempla o fornecimento e instalação das estruturas,
conforme desenhos e especificações, incluindo todos os trabalhos
necessários à sua execução, bem como materiais de fixação.

2.5.1

2.5.3

ml

3/5

preço
unitário

total (€)
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da A41 – Picoto (IC2)/ Nó da Ermida (IC25)
MAPA DE MEDIÇÕES
cód.

projecto execução

2.5.6

designação dos artigos

unidades quantidades

Faxina de Sa – Salix atrocinerea vivo com Ø 30‐40cm e 3 a 6
metros de comprimento.
Rede de Coco de 700g/m2.
Hidrossementeira de Sombra
Fornecimento e plantação de árvores e arbustos com plumagem,
flecha intacta e raízes com torrão, com o sistema radicular bem
desenvolvido e cabelame abundante, incluindo todos os trabalhos
necessários, tudo de acordo com as boas normas de execução e
especificações dendrométricas / dimensionais definidas em CE, e
de acordo com as espécies definidas.

ml

512,00

m2
m2

1.664,00
1.280,00

Fraxinus angustifolia (PAP 6/8)
Alnus glutinosa (PAP 6/8)
Sambucus nigra (altura 60 ‐120cm)
Rosa canina (altura 30 ‐ 60cm)
Viburnum tinus (altura 30 ‐ 60cm)

un.
un.
un.
un.
un.

50,00
50,00
50,00
100,00
50,00

2.6

Zona de Intervenção 5 – Recuperação do curso de água natural
com técnica mista com rolos de pedra, faxinas de Sa – Salix
atrocinerea vivo, geomalha, plantação de arbustos e
hidrossementeira. Perfil Tipo V. Contempla o fornecimento e
instalação das estruturas, conforme desenhos e especificações,
incluindo todos os trabalhos necessários à sua execução, bem
como materiais de fixação.

ml

200,00

2.6.1

Rolo de Pedra em malha de polipropileno de 5mm de grossura e Ø
30cm e 2,00m comprimento.
Faxina de Sa – Salix atrocinerea vivo com Ø 30‐40cm e 3 a 6
metros de comprimento.
Estaca em madeira torneada de pinho com Ø 8cm e 1,50m
comprimento.
Estaca em madeira de carvalho com Ø 4‐6cm e 1,00m
comprimento.
Geomalha C350 NAG série VMAX
Hidrossementeira de Sombra
Fornecimento e plantação de árvores e arbustos com plumagem,
flecha intacta e raízes com torrão, com o sistema radicular bem
desenvolvido e cabelame abundante, incluindo todos os trabalhos
necessários, tudo de acordo com as boas normas de execução e
especificações dendrométricas / dimensionais definidas em CE, e
de acordo com as espécies definidas.

ml

400,00

ml

800,00

un.

502,00

un.

1.004,00

m
2
m

2

1.500,00
800,00

un.
un.
un.
un.

20,00
40,00
200,00
300,00

2.5.7
2.5.8
2.5.9

2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.6.6
2.6.7

Fraxinus angustifolia (PAP 6/8)
Sambucus nigra (altura 60 ‐120cm)
Rosa canina (altura 30 ‐ 60cm)
Lythrum salicaria (altura 30 ‐ 60cm)
4/5

preço
unitário

total (€)
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MAPA DE MEDIÇÕES
cód.

projecto execução
designação dos artigos

unidades quantidades

2.7

Zona de Intervenção 6 – Recuperação do curso de água natural
com muro de suporte vivo com aplicação de rede de coco,
plantação de árvores e arbustos e hidrossementeira. Perfil Tipo
IIIa e IIIb. Contempla o fornecimento e instalação das estruturas,
conforme desenhos e especificações, incluindo todos os trabalhos
necessários à sua execução, bem como materiais de fixação.

2.7.1

Rolo de Pedra em malha de polipropileno de 5mm de grossura e Ø
30cm e 2,00m comprimento.
Estaca em madeira de pinho com Ø 14cm e 2,00m comprimento.

2.7.2
2.7.3
2.7.4
2.7.5
2.7.6
2.7.7
2.7.8
2.7.9

Estaca em madeira de pinho com Ø 14‐16cm e 1,00m
comprimento.
Estaca em madeira de pinho com Ø 14‐16cm e 4,00m
comprimento.
Rama de as ‐ Salix atrocinerea vivo e morta para preencher os
interstícios do muro de suporte
Faxina de Sa – Salix atrocinerea vivo com Ø 30‐40cm e 3 a 6
metros de comprimento.
2.
Rede de Coco de 700g/m
Hidrossementeira de Sombra
Fornecimento e plantação de árvores e arbustos com plumagem,
flecha intacta e raízes com torrão, com o sistema radicular bem
desenvolvido e cabelame abundante, incluindo todos os trabalhos
necessários, tudo de acordo com as boas normas de execução e
especificações dendrométricas / dimensionais definidas em CE, e
de acordo com as espécies definidas.
Alnus glutinosa (PAP 6/8)
Quercus faginea (PAP 6/8)
Celtis australis (altura 60 ‐120cm)
Sambucus nigra (altura 60 ‐120cm)
Rosa canina (altura 30 ‐ 60cm)
Viburnum tinus (altura 30 ‐ 60cm)

5/5

ml

76,00

ml

152,00

un.

154,00

un.

462,00

un.

76,00

Vg

1,00

ml

152,00

m2
2
m

494,00
380,00

un.
un.
un.
un.
un.
un.

25,00
30,00
15,00
15,00
30,00
35,00

preço
unitário

total (€)
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