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MEMÓRIA 
 

 
 
 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DO PRO

PAISAGÍSTICA 

O presente Projeto de Integração Paisagística
Adaptação do Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM)

circulação rodoviária com autocarros elétricos, em canal dedicado do tipo BRT 
Rapid Transit. 
 
Este sistema de transporte que de forma mais vulgar se pode designar de 
aplica a tipologia da infraestrutura de uma ferrovia aos sistemas de a
atribuindo-lhes direitos de passagem segregados e estações em plataforma, facilitando a 
aplicação de sistemas de transporte inteligentes e disponibilizando níveis de serviço 
elevados por um custo muito inferior ao que normalmente está associado 
 
O SMM, aprovado e localizado no antigo Ramal Ferroviário da Lousã e na área urbana 
de Coimbra, previa um sistema de metro ligeiro entre Coimbra B (concelho de Coimbra) e 
Serpins (concelho da Lousã) e na ligação entre a Baixa de Coimbra e a zon
Hospitais Universitários de Coimbra
2009 a ligação ferroviária existente entre Alto de S. João e Serpins e iniciadas as 
intervenções de preparação do Ramal da Lousã para o metro ligeiro. 
 
Em 2012 o processo foi contudo interrompido por decisão governamental (período de 
contenção orçamental) e a obra ficou por terminar, ficando somente com a plataforma 
executada e ainda sem os elementos necessários à circulação ferroviária prevista 
(balastro, travessas, carris e catenária e todo o sistema técnico e de sinalização). 
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Projeto de Integração Paisagística faz parte do Projeto de Execução de 
Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM) para um sistema

circulação rodoviária com autocarros elétricos, em canal dedicado do tipo BRT 

Este sistema de transporte que de forma mais vulgar se pode designar de 
aplica a tipologia da infraestrutura de uma ferrovia aos sistemas de a

lhes direitos de passagem segregados e estações em plataforma, facilitando a 
aplicação de sistemas de transporte inteligentes e disponibilizando níveis de serviço 
elevados por um custo muito inferior ao que normalmente está associado 

, aprovado e localizado no antigo Ramal Ferroviário da Lousã e na área urbana 
de Coimbra, previa um sistema de metro ligeiro entre Coimbra B (concelho de Coimbra) e 
Serpins (concelho da Lousã) e na ligação entre a Baixa de Coimbra e a zon

Universitários de Coimbra, tendo para a sua implantação, se desativado em 
2009 a ligação ferroviária existente entre Alto de S. João e Serpins e iniciadas as 
intervenções de preparação do Ramal da Lousã para o metro ligeiro.  
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OBILIDADE DO MONDEGO 
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RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJETO DE 

PROJETO DE INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA 

PROJETO DE INTEGRAÇÃO 

faz parte do Projeto de Execução de 
para um sistema de 

circulação rodoviária com autocarros elétricos, em canal dedicado do tipo BRT – Bus 

Este sistema de transporte que de forma mais vulgar se pode designar de Metrobus, 
aplica a tipologia da infraestrutura de uma ferrovia aos sistemas de autocarros, 

lhes direitos de passagem segregados e estações em plataforma, facilitando a 
aplicação de sistemas de transporte inteligentes e disponibilizando níveis de serviço 
elevados por um custo muito inferior ao que normalmente está associado à ferrovia. 

, aprovado e localizado no antigo Ramal Ferroviário da Lousã e na área urbana 
de Coimbra, previa um sistema de metro ligeiro entre Coimbra B (concelho de Coimbra) e 
Serpins (concelho da Lousã) e na ligação entre a Baixa de Coimbra e a zona dos 

, tendo para a sua implantação, se desativado em 
2009 a ligação ferroviária existente entre Alto de S. João e Serpins e iniciadas as 

cesso foi contudo interrompido por decisão governamental (período de 
contenção orçamental) e a obra ficou por terminar, ficando somente com a plataforma 
executada e ainda sem os elementos necessários à circulação ferroviária prevista 

carris e catenária e todo o sistema técnico e de sinalização).  
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É deste modo objetivo da presente adaptação de projeto poder levar a cabo um 
empreendimento que irá potenciar a infraestrutura existente para uma solução alternativa 
à solução ferroviária e que sendo idêntica do ponto de vista do serviço prestado e de 
funcionamento, em canal dedicado e segundo um modo ecologicamente sustentável 
(modo elétrico), é contudo substancialmente menos onerosa e mais adaptada a territórios 
de densidade populacional m
investimento tão elevado com infraestruturas ferroviárias, mais pesadas. 
 
O presente projeto de execução, para a adaptação do 
Mondego, baseia-se assim no aproveitamento da infraestr
deste modo continuidade à construção já iniciada, mas na qual se fará contudo a 
introdução de algumas alterações localizadas face às exigências desta solução rodoviária 
e à necessária reabilitação de elementos da infraestrutura q
degradados pelo tempo decorrido e sem qualquer manutenção. 
 
Na figura seguinte apresenta
correspondendo o projeto em 
São João / Serpins, que é o primeiro troço do 
desenvolvido e já integralmente executado em termos de plataforma no âmbito da 
anterior empreitada. Seguidamente, será 
correspondente aos troços urbanos, identificados a verde claro e a amarelo, e que se 
desenvolvem na cidade de Coimbra.
 

FIG. 1 – Enquadramento do Sistema de Mobilidade do Mondego e do troço em avaliação 
Alto São João / Serpins (a verde escuro n
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objetivo da presente adaptação de projeto poder levar a cabo um 
empreendimento que irá potenciar a infraestrutura existente para uma solução alternativa 

que sendo idêntica do ponto de vista do serviço prestado e de 
funcionamento, em canal dedicado e segundo um modo ecologicamente sustentável 
(modo elétrico), é contudo substancialmente menos onerosa e mais adaptada a territórios 
de densidade populacional mais baixa, onde a procura não justifica assim um 
investimento tão elevado com infraestruturas ferroviárias, mais pesadas.  

O presente projeto de execução, para a adaptação do Sistema de Mobilidade do 

se assim no aproveitamento da infraestrutura já construída, dando 
deste modo continuidade à construção já iniciada, mas na qual se fará contudo a 
introdução de algumas alterações localizadas face às exigências desta solução rodoviária 
e à necessária reabilitação de elementos da infraestrutura que entretanto se apresentam 
degradados pelo tempo decorrido e sem qualquer manutenção.  

apresenta-se a rede do Sistema de Mobilidade do Mondego, 
o projeto em estudo ao troço identificado a verde escuro na figura

, que é o primeiro troço do Metrobus a ter o projeto de execução 
desenvolvido e já integralmente executado em termos de plataforma no âmbito da 
anterior empreitada. Seguidamente, será desenvolvido o projeto do restante traçado, 

e aos troços urbanos, identificados a verde claro e a amarelo, e que se 
desenvolvem na cidade de Coimbra. 

Enquadramento do Sistema de Mobilidade do Mondego e do troço em avaliação 
Alto São João / Serpins (a verde escuro na figura) 

 

 

Troço Alto de São João – Serpins 
Projeto de Integração Paisagística 

Rev.00 

objetivo da presente adaptação de projeto poder levar a cabo um 
empreendimento que irá potenciar a infraestrutura existente para uma solução alternativa 

que sendo idêntica do ponto de vista do serviço prestado e de 
funcionamento, em canal dedicado e segundo um modo ecologicamente sustentável 
(modo elétrico), é contudo substancialmente menos onerosa e mais adaptada a territórios 

ais baixa, onde a procura não justifica assim um 
 

Sistema de Mobilidade do 

utura já construída, dando 
deste modo continuidade à construção já iniciada, mas na qual se fará contudo a 
introdução de algumas alterações localizadas face às exigências desta solução rodoviária 

ue entretanto se apresentam 

se a rede do Sistema de Mobilidade do Mondego, 
ao troço identificado a verde escuro na figura, Alto 

a ter o projeto de execução 
desenvolvido e já integralmente executado em termos de plataforma no âmbito da 

do restante traçado, 
e aos troços urbanos, identificados a verde claro e a amarelo, e que se 

 

Enquadramento do Sistema de Mobilidade do Mondego e do troço em avaliação 



 

Adaptação a uma Solução BRT – METROBUS
RECAPE – Volume 4 – Projeto de Integração Paisagística
Rev.00 

 
 
Com o presente Projeto de Integração Paisagística,
estudos ambientais da fase de Projeto de Execução
cumprimento às Especificações Técnicas do Caderno de Encargos, nomeadamen
 

- Propor uma solução de integração paisagística 
intervencionadas e que necessitam do adequado tratamento paisagístico
tem por base as características paisagís
pretendida para a infr
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Projeto de Integração Paisagística, que se desenvolve no âmbito dos 
estudos ambientais da fase de Projeto de Execução do troço suburbano
cumprimento às Especificações Técnicas do Caderno de Encargos, nomeadamen

Propor uma solução de integração paisagística das estruturas agora 
intervencionadas e que necessitam do adequado tratamento paisagístico

aracterísticas paisagísticas da área de intervenção e a
para a infraestrutura de Metrobus.  
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que se desenvolve no âmbito dos 
do troço suburbano, pretende-se dar 

cumprimento às Especificações Técnicas do Caderno de Encargos, nomeadamente: 

das estruturas agora 
intervencionadas e que necessitam do adequado tratamento paisagístico, o qual 

ticas da área de intervenção e a utilização 
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2. BREVE DESCRIÇÃO DAS 

2.1 Enquadramento do Projeto de Adaptação do SMM ao Projeto Aprovado e em 
Parte Já Construído 

O troço entre Alto de S. João e Serpins situa
do Corvo e da Lousã, no local do antigo Ramal da Lousã onde dos trabalhos 
anteriormente realizados para o projeto do metro ligeiro, se concluiu a intervenção ao 
nível da infraestrutura da via e em toda a sua extensão de cerca de 31 km.
 
No período de construção, entre 2007 e 2012, foram mais concretamente realizados e em 
face do projeto de execução aprovado, os trabalhos de:
 

- Construção dos interfaces de Ceira, Miranda do Corvo e Lousã e respetivos 
parques de estacionamento,

- Reabilitação da antiga linha ferroviá
existentes; 

- Construção dos cais de passageiros das estações, estruturas de contenção 
(construção de muros e estabilização /reperfilamento de taludes), obras de arte 
respeitantes a três novos restabelecimentos des
de cabos, bem como ainda implantados os maciços de catenária.

 

Foto 1 – Vista atual do canal suburbano do 

 
Desse projeto de execução ficou a faltar executar:
 

- a designada superestrutura de via (balastro, travessas, carril, postes de catenária 
e linhas aéreas) necessária para a circulação do metro ligeiro;

- os sistemas técnicos de sinalização, telecomunicações, energia e bilhética, bem 
como ainda o mobiliário urba

- a estação do Casal de St.º António, antes da de Serpins.
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BREVE DESCRIÇÃO DAS INTERVENÇÕES A REALIZAR  

Enquadramento do Projeto de Adaptação do SMM ao Projeto Aprovado e em 

O troço entre Alto de S. João e Serpins situa-se nos concelhos de Coimbra, de Miranda 
rvo e da Lousã, no local do antigo Ramal da Lousã onde dos trabalhos 

anteriormente realizados para o projeto do metro ligeiro, se concluiu a intervenção ao 
nível da infraestrutura da via e em toda a sua extensão de cerca de 31 km.

, entre 2007 e 2012, foram mais concretamente realizados e em 
face do projeto de execução aprovado, os trabalhos de: 

Construção dos interfaces de Ceira, Miranda do Corvo e Lousã e respetivos 
parques de estacionamento, 

Reabilitação da antiga linha ferroviária ao nível da plataforma, pontes e tuneis 

Construção dos cais de passageiros das estações, estruturas de contenção 
(construção de muros e estabilização /reperfilamento de taludes), obras de arte 
respeitantes a três novos restabelecimentos desnivelados, drenagem e caminhos 
de cabos, bem como ainda implantados os maciços de catenária. 

 

Vista atual do canal suburbano do Metrobus no troço Alto S. João / Serpins

Desse projeto de execução ficou a faltar executar: 

a designada superestrutura de via (balastro, travessas, carril, postes de catenária 
e linhas aéreas) necessária para a circulação do metro ligeiro; 

os sistemas técnicos de sinalização, telecomunicações, energia e bilhética, bem 
como ainda o mobiliário urbano. 

a estação do Casal de St.º António, antes da de Serpins. 
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Enquadramento do Projeto de Adaptação do SMM ao Projeto Aprovado e em 

se nos concelhos de Coimbra, de Miranda 
rvo e da Lousã, no local do antigo Ramal da Lousã onde dos trabalhos 

anteriormente realizados para o projeto do metro ligeiro, se concluiu a intervenção ao 
nível da infraestrutura da via e em toda a sua extensão de cerca de 31 km. 

, entre 2007 e 2012, foram mais concretamente realizados e em 

Construção dos interfaces de Ceira, Miranda do Corvo e Lousã e respetivos 

ria ao nível da plataforma, pontes e tuneis 

Construção dos cais de passageiros das estações, estruturas de contenção 
(construção de muros e estabilização /reperfilamento de taludes), obras de arte 

nivelados, drenagem e caminhos 
 

no troço Alto S. João / Serpins 

a designada superestrutura de via (balastro, travessas, carril, postes de catenária 

os sistemas técnicos de sinalização, telecomunicações, energia e bilhética, bem 
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2.2 Descrição do Projeto de Execução para a Adaptação do SMM a um Sistema de 

Metrobus 

Para o atual projeto de adaptação do SMM a um sistema de transporte do tipo 
toda a infraestrutura construída será aproveitada sendo contudo necessário introduzir 
algumas alterações localizadas face às exigências desta solução rodoviária:
 

- ao nível das paragens, inserindo via dupla para cruzamento de veículos com 
necessidade de construir em todas elas d
só abrem a porta do lado direito;

- criação de zonas de inversão de marcha de veículos junto às estações 
(Quinta da Ponte, Ceira, Corvo e Serpins) e de inserção de zonas adicionais de 
cruzamento de veículos em 
função da procura existente;

- locais de inversão de marcha e de acessos de emergência ao canal, para 
eventuais operações de socorro e previamente acordadas com as entidades 
competentes, 

- alargamento do tabuleir
necessária para o Metrobus
laterais, necessários para a manutenção e uteis para situações de emergência.

 
 
A plataforma existente será mantida e usada sem n
terá a seguinte largura tipo:
 

- na plena via (via única) 

- na plena (via dupla que permite o cruzamento de veículos) 

- nas paragens – 6,6 metros;

- nas pontes e pontões 

- nos tuneis – 4,0 metros.

 
Todos os restabelecimentos de nível serão mantidos e apenas com necessidade de 
pavimentação para articulação de cotas com o canal do 
implantação do sistema de automatização e sinalização. 
 
Apenas no cruzamento com a EN342, será
passagem superior ao MM) que não estava previsto no anterior projeto, mas que por 
questões de segurança, se considerou necessário.
 
Também pelo tempo decorrido desde a paragem da construção em 2012 e sem qualqu
manutenção, far-se-á a reabilitação de elementos da infraestrutura que entretanto se 
apresentam degradados, como é o caso de alguns taludes que será necessário 
estabilizar, bem como nos pilares de algumas pontes, se fará o reforço sísmico das suas 
fundações em face das conclusões da inspeção realizada.
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Descrição do Projeto de Execução para a Adaptação do SMM a um Sistema de 

Para o atual projeto de adaptação do SMM a um sistema de transporte do tipo 
construída será aproveitada sendo contudo necessário introduzir 

algumas alterações localizadas face às exigências desta solução rodoviária:

ao nível das paragens, inserindo via dupla para cruzamento de veículos com 
necessidade de construir em todas elas duplo cais, também porque os autocarros 
só abrem a porta do lado direito; 

criação de zonas de inversão de marcha de veículos junto às estações 
(Quinta da Ponte, Ceira, Corvo e Serpins) e de inserção de zonas adicionais de 
cruzamento de veículos em função das famílias de autocarros, variáveis em 
função da procura existente; 

locais de inversão de marcha e de acessos de emergência ao canal, para 
eventuais operações de socorro e previamente acordadas com as entidades 

alargamento do tabuleiro das pontes e pontões para comportar a largura 
Metrobus e conseguir ainda dotar estes elementos de passeios 

laterais, necessários para a manutenção e uteis para situações de emergência.

A plataforma existente será mantida e usada sem necessidade de novos alargamentos e 
terá a seguinte largura tipo: 

na plena via (via única) – 5,0 metros; 

na plena (via dupla que permite o cruzamento de veículos) – 7,0 metros;

6,6 metros; 

nas pontes e pontões – 5,0 metros; 

metros. 

Todos os restabelecimentos de nível serão mantidos e apenas com necessidade de 
pavimentação para articulação de cotas com o canal do Metrobus
implantação do sistema de automatização e sinalização.  

Apenas no cruzamento com a EN342, será feito o seu restabelecimento desnivelado (em 
passagem superior ao MM) que não estava previsto no anterior projeto, mas que por 
questões de segurança, se considerou necessário. 

Também pelo tempo decorrido desde a paragem da construção em 2012 e sem qualqu
á a reabilitação de elementos da infraestrutura que entretanto se 

apresentam degradados, como é o caso de alguns taludes que será necessário 
estabilizar, bem como nos pilares de algumas pontes, se fará o reforço sísmico das suas 

ções em face das conclusões da inspeção realizada. 
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Descrição do Projeto de Execução para a Adaptação do SMM a um Sistema de 

Para o atual projeto de adaptação do SMM a um sistema de transporte do tipo Metrobus, 
construída será aproveitada sendo contudo necessário introduzir 

algumas alterações localizadas face às exigências desta solução rodoviária: 

ao nível das paragens, inserindo via dupla para cruzamento de veículos com 
uplo cais, também porque os autocarros 

criação de zonas de inversão de marcha de veículos junto às estações terminus 
(Quinta da Ponte, Ceira, Corvo e Serpins) e de inserção de zonas adicionais de 

função das famílias de autocarros, variáveis em 

locais de inversão de marcha e de acessos de emergência ao canal, para 
eventuais operações de socorro e previamente acordadas com as entidades 

o das pontes e pontões para comportar a largura 
e conseguir ainda dotar estes elementos de passeios 

laterais, necessários para a manutenção e uteis para situações de emergência. 

ecessidade de novos alargamentos e 

7,0 metros; 

Todos os restabelecimentos de nível serão mantidos e apenas com necessidade de 
Metrobus, bem como 

feito o seu restabelecimento desnivelado (em 
passagem superior ao MM) que não estava previsto no anterior projeto, mas que por 

Também pelo tempo decorrido desde a paragem da construção em 2012 e sem qualquer 
á a reabilitação de elementos da infraestrutura que entretanto se 

apresentam degradados, como é o caso de alguns taludes que será necessário 
estabilizar, bem como nos pilares de algumas pontes, se fará o reforço sísmico das suas 
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Os Interfaces de passageiros que também foram já construídos no âmbito do anterior 
projeto (Interfaces de Sobral de C
serão mantidos, sendo que apena
de inversão, se fará a ocupação de parte da zona sul do interface, diminuindo alguns 
lugares de estacionamento.  
 
Em todas as situações privilegiou
anterior projeto ou recorrendo inclusive a estruturas existentes na proximidade, caso de 
rotundas na via pública para a inversão de marcha, evitando
de novas áreas, que a ocorrerem têm assim um carater muito localizado e marginal à
área de intervenção do anterior projeto. 
 
Globalmente, o sistema de Bus Rapid Transit

troço suburbano, entre Alto de S. João e Serpins (com cerca de 31 km de extensão) os 
seguintes elementos constituintes:
 

• 17 Paragens a adaptar face ao existente 
implantar do lado direito de ambas as vias;

• 5 Rotundas de inversão de marcha junto das estações 
utilizar o existente (como por exemplo as rotundas publicas em Mir
e Serpins); 

• 4 Zonas de cruzamento de veículos 
à custa da plataforma existente;

• 8 Zonas de Inversão de Marcha/Acessos ao Canal para operações de socorro 
criar; 

• 13 Pontes e pontões –
ao nível do tabuleiro que será para o efeito substituído;

• 7 Túneis – sem qualquer intervenção que não a pavimentação e sistemas 
acessórios necessários implantar ao longo de todo o traçado;

• 24 Interseções Rodoviárias e Pedonais de Nível 

• 6 Interseções Desniveladas 
construir (desnivelamento da EN342).

 
Da intervenção agora a realizar verifica
onde será necessário proceder a uma integração paisagística das novas estruturas, caso 
do restabelecimento da EN342 a executar 
Corvo / Serpins) e ainda da rotunda de inversão
km 10+180 do Eixo 1 (Miranda do Corvo / Serpins)
pavimentada ou intervencionada pela arquitetura, sem necessidade de tratamento 
paisagístico. 
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Os Interfaces de passageiros que também foram já construídos no âmbito do anterior 
projeto (Interfaces de Sobral de Ceira, Miranda do Corvo e Lousã) estão operacionais e 
serão mantidos, sendo que apenas no de Sobral de Ceira e de forma a instalar a rotunda 
de inversão, se fará a ocupação de parte da zona sul do interface, diminuindo alguns 

Em todas as situações privilegiou-se a sua realização na área já intervencionada pelo 
anterior projeto ou recorrendo inclusive a estruturas existentes na proximidade, caso de 
rotundas na via pública para a inversão de marcha, evitando-se deste modo a afetação 
de novas áreas, que a ocorrerem têm assim um carater muito localizado e marginal à
área de intervenção do anterior projeto.  

Bus Rapid Transit – Metrobus no seu conjunto, terá neste 
troço suburbano, entre Alto de S. João e Serpins (com cerca de 31 km de extensão) os 
seguintes elementos constituintes: 

ens a adaptar face ao existente – execução de via dupla e plataformas a 
implantar do lado direito de ambas as vias; 

5 Rotundas de inversão de marcha junto das estações terminus
utilizar o existente (como por exemplo as rotundas publicas em Mir

4 Zonas de cruzamento de veículos – zonas localizadas laterais à plena via a criar 
à custa da plataforma existente; 

8 Zonas de Inversão de Marcha/Acessos ao Canal para operações de socorro 

– com alargamento do perfil transversal a efetuar
ao nível do tabuleiro que será para o efeito substituído; 

sem qualquer intervenção que não a pavimentação e sistemas 
acessórios necessários implantar ao longo de todo o traçado; 

doviárias e Pedonais de Nível – a automatizar e sinalizar;

6 Interseções Desniveladas – 5 existentes sem necessidade de intervenção e 1 a 
construir (desnivelamento da EN342). 

Da intervenção agora a realizar verifica-se existirem apenas alguns pontos local
onde será necessário proceder a uma integração paisagística das novas estruturas, caso 
do restabelecimento da EN342 a executar cerca do km 6+230 do Eixo 1 (Miranda do 

e ainda da rotunda de inversão de marcha da Lousã, localizada cer
km 10+180 do Eixo 1 (Miranda do Corvo / Serpins). Toda a restante área integra estrutura 
pavimentada ou intervencionada pela arquitetura, sem necessidade de tratamento 
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Os Interfaces de passageiros que também foram já construídos no âmbito do anterior 
estão operacionais e 

s no de Sobral de Ceira e de forma a instalar a rotunda 
de inversão, se fará a ocupação de parte da zona sul do interface, diminuindo alguns 

se a sua realização na área já intervencionada pelo 
anterior projeto ou recorrendo inclusive a estruturas existentes na proximidade, caso de 

se deste modo a afetação 
de novas áreas, que a ocorrerem têm assim um carater muito localizado e marginal à 

no seu conjunto, terá neste 
troço suburbano, entre Alto de S. João e Serpins (com cerca de 31 km de extensão) os 

execução de via dupla e plataformas a 

terminus – a criar ou 
utilizar o existente (como por exemplo as rotundas publicas em Miranda do Corvo 

zonas localizadas laterais à plena via a criar 

8 Zonas de Inversão de Marcha/Acessos ao Canal para operações de socorro – a 

gamento do perfil transversal a efetuar-se apenas 

sem qualquer intervenção que não a pavimentação e sistemas 

a automatizar e sinalizar; 

5 existentes sem necessidade de intervenção e 1 a 

se existirem apenas alguns pontos localizados 
onde será necessário proceder a uma integração paisagística das novas estruturas, caso 

cerca do km 6+230 do Eixo 1 (Miranda do 
, localizada cerca do 

. Toda a restante área integra estrutura 
pavimentada ou intervencionada pela arquitetura, sem necessidade de tratamento 
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3. PROPOSTA DE INTERVEN

3.1 Descrição e objetivos da solução propo

O Projeto de Integração Paisagística a executar no 
Alto de São João e Serpins,
e na envolvente da rotunda 
 
Em termos formais, a intervenção proposta consistirá nas ações necessárias à 
na paisagem nas zonas anteriormente referidas, tendo 
seguintes: 
 

• Minorar a destruição do solo e da vegetação existente, preservando a vegetação 
arbórea existente nas áreas não sujeitas a movimentos de terras;

• Reconstituir e valorizar a paisagem, de harmonia com a ocupação envolvente, às 
áreas intervencionadas;

• Instalar um coberto vegetal que evite problemas de erosão, promova a integração 
paisagística deste sublanço e conduza à recuperação e valorização ambiental das 
áreas intervencionadas;

• Dar prioridade, no r
de espécies autóctones
tradicionalmente utilizadas

 
 
 
3.2 Proposta de integração paisagística

3.2.1 Desnivelamento da EM 342

O troço da EM342 a desnivelar e a restabelecer sob a forma de passagem superior, no 
km 6+230 do Eixo 1 (Miranda do Corvo / Serpins) 
zona de cariz florestal, dominada por pinheiro bravo e 
presença de espécies invasoras de entre as quais se destaca a 
envolvente um pouco mais afastada
areeiros. 
 
O desnivelamento desta estrada municipal
taludes de aterro com alguma expressão
 
A proposta de integração paisagística desta intervenção 
espécies arbóreas e arbustivas não invasoras
infestantes, hidrossementeira dos novos taludes
aterro de maior dimensão. 
 
A plantação de árvores da flora local (Carvalho
presença da passagem superior e quebrar a leitura dos caminhos paralelos previstos.
 
Propõe-se também a remoção do pavimento dos troços de via a desativar, e a sua 
posterior renaturalização. Para tal, prevê
escarificação, a colocação de terra arável e a sua hidrossementeira.
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PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

Descrição e objetivos da solução proposta 

O Projeto de Integração Paisagística a executar no Troço suburbano do SMM, entre o 
Alto de São João e Serpins, incide apenas em duas zonas; no desnivelamento da EM
e na envolvente da rotunda de inversão de marcha, junto à Estação da Lousã.

intervenção proposta consistirá nas ações necessárias à 
nas zonas anteriormente referidas, tendo como principais objetivos os 

Minorar a destruição do solo e da vegetação existente, preservando a vegetação 
órea existente nas áreas não sujeitas a movimentos de terras;

Reconstituir e valorizar a paisagem, de harmonia com a ocupação envolvente, às 
áreas intervencionadas; 

Instalar um coberto vegetal que evite problemas de erosão, promova a integração 
a deste sublanço e conduza à recuperação e valorização ambiental das 

áreas intervencionadas; 

no revestimento vegetal das áreas intervencionadas,
de espécies autóctones adaptadas às condições ecológicas locais e 

utilizadas. 

de integração paisagística 

Desnivelamento da EM 342 

a desnivelar e a restabelecer sob a forma de passagem superior, no 
km 6+230 do Eixo 1 (Miranda do Corvo / Serpins) desenvolve-se maioritariamente numa 

iz florestal, dominada por pinheiro bravo e eucalipto, verificando
presença de espécies invasoras de entre as quais se destaca a Acacia dealbata

um pouco mais afastada é de destacar também a existência de alguns 

estrada municipal (sob a forma de PS), implica a execução de 
taludes de aterro com alguma expressão que serão alvo de integração paisagística

A proposta de integração paisagística desta intervenção passará pela manutenção das 
arbóreas e arbustivas não invasoras existentes, limpeza e irradicação das 

hidrossementeira dos novos taludes e plantação de árvores nos taludes de 
aterro de maior dimensão.  

A plantação de árvores da flora local (Carvalho-roble) permitirá atenuar um pouco a 
presença da passagem superior e quebrar a leitura dos caminhos paralelos previstos.

se também a remoção do pavimento dos troços de via a desativar, e a sua 
posterior renaturalização. Para tal, prevê-se a descompactação do solo, at
escarificação, a colocação de terra arável e a sua hidrossementeira. 
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Troço suburbano do SMM, entre o 
zonas; no desnivelamento da EM342 

junto à Estação da Lousã. 

intervenção proposta consistirá nas ações necessárias à integração 
como principais objetivos os 

Minorar a destruição do solo e da vegetação existente, preservando a vegetação 
órea existente nas áreas não sujeitas a movimentos de terras; 

Reconstituir e valorizar a paisagem, de harmonia com a ocupação envolvente, às 

Instalar um coberto vegetal que evite problemas de erosão, promova a integração 
a deste sublanço e conduza à recuperação e valorização ambiental das 

evestimento vegetal das áreas intervencionadas, à utilização 
adaptadas às condições ecológicas locais e 

a desnivelar e a restabelecer sob a forma de passagem superior, no 
maioritariamente numa 

o, verificando-se também a 
Acacia dealbata. Na sua 

é de destacar também a existência de alguns 

implica a execução de 
que serão alvo de integração paisagística. 

passará pela manutenção das 
existentes, limpeza e irradicação das 
e plantação de árvores nos taludes de 

tenuar um pouco a 
presença da passagem superior e quebrar a leitura dos caminhos paralelos previstos. 

se também a remoção do pavimento dos troços de via a desativar, e a sua 
se a descompactação do solo, através de uma 
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3.2.2 Rotunda junto à Estação da Lousã

A rotunda de inversão de marcha (km 10+180 do Eixo 1 (Miranda do Corvo / Serpins)), 
localizada junto à Estação da Lousã
empreitada do sistema de metro ligeiro)
verdes atualmente existentes, constituídas por canteiros implantados no limite das zonas 
de estacionamento automóvel, encontram
plantados em quadrícula. 
 
A intervenção paisagística que se propõe para rotunda
intervenção existente na sua envolvente e que consiste na plantação de arbustos de 
pequeno porte dispostos em quadrícula,
cobertura total das áreas intervencionadas e não obstruir a visibilidade de quem circule 
na rotunda. Para alcançar esse obje
“Prostratus”), a alfazema (La
espécies bem adaptadas às características do local e que não necessitam de rega.
 
Para maior facilidade de execução propõe
0,50m orientada no sentido da via princi
centro da rotunda. 
 
 
 
3.3 Modelação do terreno 

Os taludes de aterro e de escavação
características e a geometria previstas no projeto da via (altura, inclinação, etc.), deverão
ser modelados de forma a atingir um perfil sinusoidal isto é, com a sua máxima inclinação 
no troço médio e um adoçamento nos troços superior e inferior (
 

 

FIG. 2 – Modelação do Terreno em Perfil 

 
  

Plataforma ou terreno natural

Superfície final
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Rotunda junto à Estação da Lousã 

de inversão de marcha (km 10+180 do Eixo 1 (Miranda do Corvo / Serpins)), 
Estação da Lousã (a atual foi já construída no âmbito da anterior 

empreitada do sistema de metro ligeiro), insere-se em plena área urbana. As zonas 
verdes atualmente existentes, constituídas por canteiros implantados no limite das zonas 
de estacionamento automóvel, encontram-se revestidas por arbusto de pequeno porte, 

intervenção paisagística que se propõe para rotunda segue a mesma tipologia da 
intervenção existente na sua envolvente e que consiste na plantação de arbustos de 
pequeno porte dispostos em quadrícula, distanciados entre si, de modo a possibilitar a 
cobertura total das áreas intervencionadas e não obstruir a visibilidade de quem circule 

otunda. Para alcançar esse objetivo propõe-se o alecrim-anão (Rosmarinus officinalis
Lavandula dentata) e a madressilva (Lonicera jap

espécies bem adaptadas às características do local e que não necessitam de rega.

Para maior facilidade de execução propõe-se uma quadrícula com malha de 0,50m x 
0,50m orientada no sentido da via principal e cujo ponto de implantação corresponde ao 

 

Os taludes de aterro e de escavação do restabelecimento da EM342
características e a geometria previstas no projeto da via (altura, inclinação, etc.), deverão
ser modelados de forma a atingir um perfil sinusoidal isto é, com a sua máxima inclinação 
no troço médio e um adoçamento nos troços superior e inferior (FIG. 2). 

Modelação do Terreno em Perfil Sinusoidal – Restabelecimento da EM342

 

Terra arável (= 0.20 m)

Superfície inicial

Plataforma ou terreno natural
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de inversão de marcha (km 10+180 do Eixo 1 (Miranda do Corvo / Serpins)), 
struída no âmbito da anterior 

se em plena área urbana. As zonas 
verdes atualmente existentes, constituídas por canteiros implantados no limite das zonas 

r arbusto de pequeno porte, 

segue a mesma tipologia da 
intervenção existente na sua envolvente e que consiste na plantação de arbustos de 

distanciados entre si, de modo a possibilitar a 
cobertura total das áreas intervencionadas e não obstruir a visibilidade de quem circule 

Rosmarinus officinalis 
Lonicera japonica), 

espécies bem adaptadas às características do local e que não necessitam de rega. 

se uma quadrícula com malha de 0,50m x 
pal e cujo ponto de implantação corresponde ao 

do restabelecimento da EM342, com as 
características e a geometria previstas no projeto da via (altura, inclinação, etc.), deverão 
ser modelados de forma a atingir um perfil sinusoidal isto é, com a sua máxima inclinação 

 

Restabelecimento da EM342 

0.20 m)

Plataforma ou terreno natural
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A curvatura superior permite uma diminuição apreciável na tendência para ravinar a partir 
da crista, criando um gradiente contínuo que permite instalar mais rapidamente o coberto 
vegetal, enquanto que a redução d
escoamento superficial quando os caudais são máximos, reforçando assim a sua 
estabilidade. 
 
Para além dos aspetos relacionados com a estabilidade dos taludes, esta suavização da 
inclinação dos taludes, na b
estética pois permite uma ligação mais suave e harmoniosa entre o modelado do talude e 
o terreno natural que lhe fica contíguo.
 
A transição de superfícies entre taludes de aterro e de escavação deverá tam
processar-se de forma gradual e contínua de molde a conseguir
harmonia de formas e a adequada integração na paisagem.
 
Após a modelação do terreno deverá ser aplicada em todas as áreas modeladas uma 
camada de terra arável com uma espes
 
 
 
 
3.4 Vegetação proposta

Dadas as características edafo
vegetais a utilizar, por sementeira (herbáceas) e por plantação (árv
modo a selecionar espécies c
na envolvente próxima da área de intervenção.
 
Para o caso dos arbustos, a plantar na rotunda, e uma vez que se trata de uma área 
urbana, a escolha das espécies vegetais a utilizar, foi feita de
preferencialmente, arbustos bem adaptadas às condições existentes
 
No revestimento vegetal a implantar consideraram
 
 
 
3.4.1 Sementeiras 

As sementeiras serão efetuadas em toda a área de intervenção que apresente 
características que permita a colocação e espalhamento de terra arável.
 
Para as sementeiras, que deverão ser realizadas através do método da 
hidrossementeira, propõe-
gramíneas e por leguminosas.
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A curvatura superior permite uma diminuição apreciável na tendência para ravinar a partir 
da crista, criando um gradiente contínuo que permite instalar mais rapidamente o coberto 
vegetal, enquanto que a redução do declive na base do talude reduz a velocidade de 
escoamento superficial quando os caudais são máximos, reforçando assim a sua 

Para além dos aspetos relacionados com a estabilidade dos taludes, esta suavização da 
inclinação dos taludes, na base e no topo, apresenta também vantagens de ordem 
estética pois permite uma ligação mais suave e harmoniosa entre o modelado do talude e 
o terreno natural que lhe fica contíguo. 

A transição de superfícies entre taludes de aterro e de escavação deverá tam
se de forma gradual e contínua de molde a conseguir

harmonia de formas e a adequada integração na paisagem. 

Após a modelação do terreno deverá ser aplicada em todas as áreas modeladas uma 
camada de terra arável com uma espessura de, pelo menos, 15 cm. 

Vegetação proposta 

Dadas as características edafo-climáticas da área de intervenção, a escolha das espécies 
vegetais a utilizar, por sementeira (herbáceas) e por plantação (árv

cionar espécies características da flora local e cuja presença é uma realidade 
na envolvente próxima da área de intervenção. 

Para o caso dos arbustos, a plantar na rotunda, e uma vez que se trata de uma área 
escolha das espécies vegetais a utilizar, foi feita de modo a selecionar 

preferencialmente, arbustos bem adaptadas às condições existentes. 

No revestimento vegetal a implantar consideraram-se duas situações distintas:

As sementeiras serão efetuadas em toda a área de intervenção que apresente 
aracterísticas que permita a colocação e espalhamento de terra arável.

Para as sementeiras, que deverão ser realizadas através do método da 
-se uma mistura de sementes herbáceas, constituída por 

gramíneas e por leguminosas. 
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A curvatura superior permite uma diminuição apreciável na tendência para ravinar a partir 
da crista, criando um gradiente contínuo que permite instalar mais rapidamente o coberto 

o declive na base do talude reduz a velocidade de 
escoamento superficial quando os caudais são máximos, reforçando assim a sua 

Para além dos aspetos relacionados com a estabilidade dos taludes, esta suavização da 
ase e no topo, apresenta também vantagens de ordem 

estética pois permite uma ligação mais suave e harmoniosa entre o modelado do talude e 

A transição de superfícies entre taludes de aterro e de escavação deverá também 
se de forma gradual e contínua de molde a conseguir-se a conveniente 

Após a modelação do terreno deverá ser aplicada em todas as áreas modeladas uma 

climáticas da área de intervenção, a escolha das espécies 
vegetais a utilizar, por sementeira (herbáceas) e por plantação (árvores), foi feita de 

aracterísticas da flora local e cuja presença é uma realidade 

Para o caso dos arbustos, a plantar na rotunda, e uma vez que se trata de uma área 
modo a selecionar 

se duas situações distintas: 

As sementeiras serão efetuadas em toda a área de intervenção que apresente 
aracterísticas que permita a colocação e espalhamento de terra arável. 

Para as sementeiras, que deverão ser realizadas através do método da 
se uma mistura de sementes herbáceas, constituída por 
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A mistura a utilizar e a aplicar à razão de 40 g/m
 

Agrostis tenuis 

Dactylis glomerata

Festuca rubra  

Festuca ovina  

Lolium rigidum 

Trifolium incarnatum

Trifolium subterraneum

 
 
 
3.4.2 Plantações 

As plantações são utilizadas para a vegetação arbustiva e arbórea preconizada.
 
Vegetação arbustiva a plantar em quadrícula:
 
Para a vegetação arbustiva, utilizada apenas n
se as seguintes espécies: 
 

Lavandula dentata (Alf

Lonicera japonica (Madressilva);

Rosmarinus officinalis 

 
 
Vegetação arbórea:  
 
Dada a reduzida dimensão das áreas de intervenção
(restabelecimento da EM342)
característica da flora local. 
 
A espécie utilizada foi: 
 

Quercus robur (Carvalho
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istura a utilizar e a aplicar à razão de 40 g/m2 terá a seguinte constituição:

10% 

Dactylis glomerata 15% 

20% 

10% 

30% 

Trifolium incarnatum 5% 

Trifolium subterraneum 10% 

lantações são utilizadas para a vegetação arbustiva e arbórea preconizada.

Vegetação arbustiva a plantar em quadrícula: 

Para a vegetação arbustiva, utilizada apenas na rotunda da Estação da Lousã, propõem

(Alfazema) 

(Madressilva); 

Rosmarinus officinalis “Prostratus” (Alecrim-anão) 

Dada a reduzida dimensão das áreas de intervenção onde serão utilizadas árvores
(restabelecimento da EM342), optou-se pela seleção de apenas u

(Carvalho-roble). 
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terá a seguinte constituição: 

lantações são utilizadas para a vegetação arbustiva e arbórea preconizada. 

a rotunda da Estação da Lousã, propõem-

utilizadas árvores 
se pela seleção de apenas uma espécie 



 

Adaptação a uma Solução BRT – METROBUS
RECAPE – Volume 4 – Projeto de Integração Paisagística
Rev.00 

 
 
4. CALENDARIZAÇÃO DOS TRABALHOS

No Quadro 1 apresenta-se a calendarização dos trabalhos a realizar, sendo de realçar 
que os períodos referidos para a execução dos mesmos apresentam alguma flexibilidade 
devido ao facto destes trabalhos se encontrarem dependentes não só do cronograma 
relativo ao conjunto da obra, mas também das condições climatéricas que se façam sentir 
na altura. 
 
Noa Quadro 2 apresenta
conservação a realizar durante o período de garantia.
 

Meses 

Trabalhos 
Jan Fev Mar

Preparação do 

Terreno 
  

Espalhamento de 

terra vegetal 
  

Sementeiras   

Plantações    

 
 

Quadro 

Meses 

Trabalhos 
Jan Fev Mar

Regas (1)    

Fertilização    

Ressementeiras    

Retanchas    

Cortes de 

Vegetação 
   

(1)   A realização de regas em meses fora dos assinalados fica dependente das condições climatér
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CALENDARIZAÇÃO DOS TRABALHOS 

se a calendarização dos trabalhos a realizar, sendo de realçar 
íodos referidos para a execução dos mesmos apresentam alguma flexibilidade 

devido ao facto destes trabalhos se encontrarem dependentes não só do cronograma 
relativo ao conjunto da obra, mas também das condições climatéricas que se façam sentir 

apresenta-se a calendarização das operações de manutenção e 
conservação a realizar durante o período de garantia. 

Quadro 1 – Mapa de Trabalhos 

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set

      

       

       

      

Quadro 2 – Operações de Manutenção 

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set

       

       

       

       

       

A realização de regas em meses fora dos assinalados fica dependente das condições climatér
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se a calendarização dos trabalhos a realizar, sendo de realçar 
íodos referidos para a execução dos mesmos apresentam alguma flexibilidade 

devido ao facto destes trabalhos se encontrarem dependentes não só do cronograma 
relativo ao conjunto da obra, mas também das condições climatéricas que se façam sentir 

se a calendarização das operações de manutenção e 

Set Out Nov Dez 

     

     

     

     

Set Out Nov Dez 

    

    

     

    

    

A realização de regas em meses fora dos assinalados fica dependente das condições climatéricas que se registem.  
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1. OBJETIVO DA EMPREITADA

A empreitada tem por objetivo a realização dos trabalhos de recuperação e integração 
paisagística descritos no presente projeto.
 
 
 
 
2. PRESCRIÇÕES COMUNS A

Os materiais “prefabricados” de betão, metálicos, PVC ou outros, utilizados nas obras 
acessórias, devem ser acompanhados, aquando da sua entrada em estaleiro, de 
certificados de origem e qualidade do fabrico, passados pelo fabricante, comprovat
das especificações constantes deste Caderno de Encargos. 
 
Devem ainda obedecer a: 
 

- Sendo nacionais, às normas portuguesas, documentos de homologação de 
laboratórios oficiais, regulamentos em vigor e especificações deste Caderno de 
Encargos; 

- Sendo estrangeiros, às normas e regulamentos em vigor no país de origem, 
desde que não existam normas nacionais aplicáveis. No entanto, os certificados 
deverão ser passados por laboratórios de reconhecida idoneidade, confirmada 
pelos laboratórios oficiais e/ou enti

- Especificações do fabricante.

 
As dimensões e os materiais constituintes deverão ainda apresentar as características 
descriminadas neste Caderno de Encargos, ou outras equivalentes, desde que 
patenteadas e previamente aprovadas pela Fiscali
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CONDIÇÕES TÉCNICAS 

OBJETIVO DA EMPREITADA 

A empreitada tem por objetivo a realização dos trabalhos de recuperação e integração 
paisagística descritos no presente projeto. 

PRESCRIÇÕES COMUNS A TODOS OS MATERIAIS “PREFABRICADOS”

Os materiais “prefabricados” de betão, metálicos, PVC ou outros, utilizados nas obras 
acessórias, devem ser acompanhados, aquando da sua entrada em estaleiro, de 
certificados de origem e qualidade do fabrico, passados pelo fabricante, comprovat
das especificações constantes deste Caderno de Encargos.  

 

Sendo nacionais, às normas portuguesas, documentos de homologação de 
laboratórios oficiais, regulamentos em vigor e especificações deste Caderno de 

rangeiros, às normas e regulamentos em vigor no país de origem, 
desde que não existam normas nacionais aplicáveis. No entanto, os certificados 
deverão ser passados por laboratórios de reconhecida idoneidade, confirmada 
pelos laboratórios oficiais e/ou entidades oficiais. 

Especificações do fabricante. 

As dimensões e os materiais constituintes deverão ainda apresentar as características 
descriminadas neste Caderno de Encargos, ou outras equivalentes, desde que 
patenteadas e previamente aprovadas pela Fiscalização. 
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A empreitada tem por objetivo a realização dos trabalhos de recuperação e integração 

FABRICADOS” 

Os materiais “prefabricados” de betão, metálicos, PVC ou outros, utilizados nas obras 
acessórias, devem ser acompanhados, aquando da sua entrada em estaleiro, de 
certificados de origem e qualidade do fabrico, passados pelo fabricante, comprovativos 

Sendo nacionais, às normas portuguesas, documentos de homologação de 
laboratórios oficiais, regulamentos em vigor e especificações deste Caderno de 

rangeiros, às normas e regulamentos em vigor no país de origem, 
desde que não existam normas nacionais aplicáveis. No entanto, os certificados 
deverão ser passados por laboratórios de reconhecida idoneidade, confirmada 

As dimensões e os materiais constituintes deverão ainda apresentar as características 
descriminadas neste Caderno de Encargos, ou outras equivalentes, desde que 
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3. NATUREZA E QUALIDADE DOS MATERIAIS

3.1 Enquadramento Geral e Administrativo

Todos os materiais utilizados nos trabalhos de revestimento vegetal, bem como 
sementes, poderão ser submetidos a ensaios para verificação da sua boa qualidade, 
tendo em vista a natureza dos trabalhos e o fim a que se destinam.
 
Em situações não previstas no projeto, todos os materiais e equipamentos necessários à 
boa execução da obra, deverão ser propostos pelo Adjudicatário e previamente 
aprovados pela Fiscalização. 
 
Se a Fiscalização assim o entender, poderão ser submetidos a ensaios para a sua 
verificação, tendo em atenção o local de emprego, fim a que se destinam e a natureza do 
trabalho, reservando-se a Fiscalização o direito de indicar para cada caso as condições a 
que deve satisfazer. 
 
 
 
 
3.2 Materiais orgânicos e inertes

3.2.1 Terra Viva 

A terra viva a utilizar deverá, preferencialmente, ser proveniente da zona envolvente à 
área de intervenção. 
 
Quando tal não for possível ou as quantidades disponíveis não forem suficientes pode
utilizar-se terra proveniente de outros terrenos, desde que apresente boas características, 
seja da camada superficial de solos agrícolas, e previamente aprovada pela Fiscalização.
 
A terra deve ser isenta de pedras com diâmetro superior a 0,08 m, bem c
elementos prejudiciais (entulhos, raízes, troncos, etc.).
 
A quantidade admissível de pedra miúda (com diâmetro inferior a 0,08 m) não deverá 
exceder 10% do volume global de terra.
 
 
 
3.2.2 Água 

A água a empregar nos trabalhos deverá ser limpa, are
impurezas e de produtos tóxicos ou cáusticos, bem como de quaisquer outros produtos 
prejudiciais à boa execução dos trabalhos e ao normal desenvolvimento das espécies 
vegetais. 
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NATUREZA E QUALIDADE DOS MATERIAIS 

Enquadramento Geral e Administrativo 

Todos os materiais utilizados nos trabalhos de revestimento vegetal, bem como 
sementes, poderão ser submetidos a ensaios para verificação da sua boa qualidade, 

ta a natureza dos trabalhos e o fim a que se destinam. 

Em situações não previstas no projeto, todos os materiais e equipamentos necessários à 
boa execução da obra, deverão ser propostos pelo Adjudicatário e previamente 

 

iscalização assim o entender, poderão ser submetidos a ensaios para a sua 
tendo em atenção o local de emprego, fim a que se destinam e a natureza do 

se a Fiscalização o direito de indicar para cada caso as condições a 

Materiais orgânicos e inertes 

A terra viva a utilizar deverá, preferencialmente, ser proveniente da zona envolvente à 

Quando tal não for possível ou as quantidades disponíveis não forem suficientes pode
se terra proveniente de outros terrenos, desde que apresente boas características, 

seja da camada superficial de solos agrícolas, e previamente aprovada pela Fiscalização.

A terra deve ser isenta de pedras com diâmetro superior a 0,08 m, bem c
elementos prejudiciais (entulhos, raízes, troncos, etc.). 

A quantidade admissível de pedra miúda (com diâmetro inferior a 0,08 m) não deverá 
exceder 10% do volume global de terra. 

A água a empregar nos trabalhos deverá ser limpa, arejada e isenta de resíduos ou 
tóxicos ou cáusticos, bem como de quaisquer outros produtos 

prejudiciais à boa execução dos trabalhos e ao normal desenvolvimento das espécies 
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Todos os materiais utilizados nos trabalhos de revestimento vegetal, bem como 
sementes, poderão ser submetidos a ensaios para verificação da sua boa qualidade, 

Em situações não previstas no projeto, todos os materiais e equipamentos necessários à 
boa execução da obra, deverão ser propostos pelo Adjudicatário e previamente 

iscalização assim o entender, poderão ser submetidos a ensaios para a sua 
tendo em atenção o local de emprego, fim a que se destinam e a natureza do 

se a Fiscalização o direito de indicar para cada caso as condições a 

A terra viva a utilizar deverá, preferencialmente, ser proveniente da zona envolvente à 

Quando tal não for possível ou as quantidades disponíveis não forem suficientes poderá 
se terra proveniente de outros terrenos, desde que apresente boas características, 

seja da camada superficial de solos agrícolas, e previamente aprovada pela Fiscalização. 

A terra deve ser isenta de pedras com diâmetro superior a 0,08 m, bem como de outros 

A quantidade admissível de pedra miúda (com diâmetro inferior a 0,08 m) não deverá 

jada e isenta de resíduos ou 
tóxicos ou cáusticos, bem como de quaisquer outros produtos 

prejudiciais à boa execução dos trabalhos e ao normal desenvolvimento das espécies 
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3.2.3 Fertilizantes 

- Adubo químico ternário de libert
equivalente; 

- Adubo químico azotado: com uma percentagem de azoto mínima de 20%;

- Adubo químico ternário: doseando 10

- Adubo químico tipo “

- Estrume bem curtido prov

 
 
 
3.2.4 Corretivos 

Corretivos orgânicos: de preparação industrial, doseando pelo menos 40% de matéria 
orgânica: 
 

- Para hidrossementeira: 

- Para plantações: Fertor, 

 
Corretivos químicos: Agripo
 
 
 
3.2.5 Fixadores 

Poderão ser de origem vegetal, orgânica ou sintética, conforme indicado no projeto ou 
proposto pelo adjudicatário, desde que apresentados e aceites pela equipa de projeto e 
Fiscalização, tendo em vista o sucesso dos trabalhos. 
 
Destacam-se os considerados como de maior garantia:
 

- Extrato de algas enriquecidos com polímeros de elevado poder;

- Polímeros plásticos derivados do petróleo, tipo "Curasol";

- Produto coloidal de origem vegetal, Tipo "Biover

- Resina líquida sintética;

- “Ecostab” ou equivalente.

 
 
 
3.2.6 Protetores ou Estabilizadores de Solo

Deverão ser produtos de origem vegetal com elevada capacidade de proteção e de 
acondicionamento das sementes e do solo conforme indicado no projeto ou 
adjudicatário, desde que apresentados e aceites pela equipa de projeto e Fiscalização, 
tendo em vista o sucesso dos trabalhos. Serão do tipo 
Ecofibre ou equivalentes, etc., devendo utilizar
mulch de cor verde.  
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Adubo químico ternário de libertação controlada tipo “PROSCAPE HS” ou 

Adubo químico azotado: com uma percentagem de azoto mínima de 20%;

Adubo químico ternário: doseando 10-10-10 de N.P.K; 

Adubo químico tipo “Sierrablen”, “Sierraform” ou equivalente. 

strume bem curtido proveniente das camas de gado bovino ou cavalar.

Corretivos orgânicos: de preparação industrial, doseando pelo menos 40% de matéria 

Para hidrossementeira: Biohum ou equivalente; 

Para plantações: Fertor, Ferthumus ou equivalente; 

Agripo, Agroliz ou equivalente. 

Poderão ser de origem vegetal, orgânica ou sintética, conforme indicado no projeto ou 
proposto pelo adjudicatário, desde que apresentados e aceites pela equipa de projeto e 

vista o sucesso dos trabalhos.  

se os considerados como de maior garantia: 

Extrato de algas enriquecidos com polímeros de elevado poder;

Polímeros plásticos derivados do petróleo, tipo "Curasol"; 

Produto coloidal de origem vegetal, Tipo "Biovert Stabile”; 

Resina líquida sintética; 

“Ecostab” ou equivalente. 

Protetores ou Estabilizadores de Solo 

Deverão ser produtos de origem vegetal com elevada capacidade de proteção e de 
acondicionamento das sementes e do solo conforme indicado no projeto ou 
adjudicatário, desde que apresentados e aceites pela equipa de projeto e Fiscalização, 
tendo em vista o sucesso dos trabalhos. Serão do tipo Biomulch, Ecomulch, Re

ou equivalentes, etc., devendo utilizar-se, para um melhor con
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“PROSCAPE HS” ou 

Adubo químico azotado: com uma percentagem de azoto mínima de 20%; 

eniente das camas de gado bovino ou cavalar. 

Corretivos orgânicos: de preparação industrial, doseando pelo menos 40% de matéria 

Poderão ser de origem vegetal, orgânica ou sintética, conforme indicado no projeto ou 
proposto pelo adjudicatário, desde que apresentados e aceites pela equipa de projeto e 

Extrato de algas enriquecidos com polímeros de elevado poder; 

Deverão ser produtos de origem vegetal com elevada capacidade de proteção e de 
acondicionamento das sementes e do solo conforme indicado no projeto ou proposto pelo 
adjudicatário, desde que apresentados e aceites pela equipa de projeto e Fiscalização, 

Biomulch, Ecomulch, Re-Fiber, 
se, para um melhor controle do operador, 
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3.2.7 Atilhos 

Devem ser de ráfia, cordel de sisal ou material plástico, devendo possuir resistência e 
elasticidade suficientes para a função pretendida, sem danificar as plantas.
 
 
 
3.2.8 Tutores 

Os tutores deverão ser const
imersão em solução de sulfato de cobre a 5%, durante quatro horas.
 
Deverão apresentar um diâmetro mínimo de 6 cm e ter tamanho proporcional à planta a 
tutorar, recomendando-se que a altura acima d
aplicados em árvores e de 1,0 m quando aplicados em arbustos, sendo utilizados 1 por 
arbusto e 3 por árvore. 
 
 
 
 
3.3 Materiais vegetais 

3.3.1 Sementes 

As sementes a aplicar deverão corresponder às espécies indicadas no projeto,
certificadas e possuir um grau de 
as espécies constantes das tabelas oficiais.
 
As não representadas nas tabelas oficiais, deverão ser provenientes da última colheita, 
ser alvo de um processamento
densidade relativa de forma a ficar 
uma faculdade germinativa de pelo menos 60%.
 
 
 
3.3.2 Árvores e Arbustos 

As plantas a fornecer deverão ser certificada
entidade competente. 
 
As plantas a colocar deverão ser exemplares novos, com um bom desenvolvimento e 
conformação tanto do sistema radicular como da parte aérea, com flecha intacta e em 
perfeito estado sanitário. 
 
As árvores, deverão ter tido pelo menos duas transplantações em viveiro (a certificar pelo 
fornecedor), possuir sistema radicular abundante, apresentar porte erecto, com flecha 
intacta e caule não retorcido, ramificação equilibrada e razoável simetria
 
Os arbustos, deverão ser plantas ramificadas desde a base, ou em tufo, com abundante 
sistema radicular e pelo menos um ano de viveiro.
 
Não poderão apresentar sinais de poda que altere a conformação natural da planta.
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Devem ser de ráfia, cordel de sisal ou material plástico, devendo possuir resistência e 
elasticidade suficientes para a função pretendida, sem danificar as plantas.

Os tutores deverão ser constituídos por varolas de pinho ou de eucalipto, tratados por 
imersão em solução de sulfato de cobre a 5%, durante quatro horas. 

Deverão apresentar um diâmetro mínimo de 6 cm e ter tamanho proporcional à planta a 
se que a altura acima do solo seja de pelo menos 1,5 m quando 

aplicados em árvores e de 1,0 m quando aplicados em arbustos, sendo utilizados 1 por 

As sementes a aplicar deverão corresponder às espécies indicadas no projeto,
certificadas e possuir um grau de pureza e a faculdade germinativa exigidos por lei para 
as espécies constantes das tabelas oficiais. 

As não representadas nas tabelas oficiais, deverão ser provenientes da última colheita, 
ser alvo de um processamento mecânico de limpeza por meio de crivagem e

de forma a ficar isentas de sementes estranhas e impurezas, e possuir 
uma faculdade germinativa de pelo menos 60%. 

As plantas a fornecer deverão ser certificadas e ter passaporte fitossanitário emitido pela 

As plantas a colocar deverão ser exemplares novos, com um bom desenvolvimento e 
conformação tanto do sistema radicular como da parte aérea, com flecha intacta e em 

ter tido pelo menos duas transplantações em viveiro (a certificar pelo 
possuir sistema radicular abundante, apresentar porte erecto, com flecha 

intacta e caule não retorcido, ramificação equilibrada e razoável simetria. 

Os arbustos, deverão ser plantas ramificadas desde a base, ou em tufo, com abundante 
sistema radicular e pelo menos um ano de viveiro. 

Não poderão apresentar sinais de poda que altere a conformação natural da planta.
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Devem ser de ráfia, cordel de sisal ou material plástico, devendo possuir resistência e 
elasticidade suficientes para a função pretendida, sem danificar as plantas. 

ituídos por varolas de pinho ou de eucalipto, tratados por 

Deverão apresentar um diâmetro mínimo de 6 cm e ter tamanho proporcional à planta a 
o solo seja de pelo menos 1,5 m quando 

aplicados em árvores e de 1,0 m quando aplicados em arbustos, sendo utilizados 1 por 

As sementes a aplicar deverão corresponder às espécies indicadas no projeto, ser 
pureza e a faculdade germinativa exigidos por lei para 

As não representadas nas tabelas oficiais, deverão ser provenientes da última colheita, 
mecânico de limpeza por meio de crivagem e por via da 

isentas de sementes estranhas e impurezas, e possuir 

s e ter passaporte fitossanitário emitido pela 

As plantas a colocar deverão ser exemplares novos, com um bom desenvolvimento e 
conformação tanto do sistema radicular como da parte aérea, com flecha intacta e em 

ter tido pelo menos duas transplantações em viveiro (a certificar pelo 
possuir sistema radicular abundante, apresentar porte erecto, com flecha 

 

Os arbustos, deverão ser plantas ramificadas desde a base, ou em tufo, com abundante 

Não poderão apresentar sinais de poda que altere a conformação natural da planta. 
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As plantas de folha caduca serã
radicular bem desenvolvido. Poderão também ser fornecidas com torrão, devendo este 
apresentar-se consistente. 
 
As de folha persistente 
consistente. 
 
Quanto à forma de fornecimento e dimensão, deverão estar compreendidas entre os 
valores a seguir indicados:
 
Árvores: 
 

Espécie

Quercus robur (Carvalho

 
 
Arbustos: 
 

− De folha persistente: 0,4 m a 0,6 m.

 
Serão recusadas todas as plantas
 

− Não estejam certificadas;

− Possam estar infetadas, sofrer ou ser portadoras de praga ou doença;

− Tenham sido cultivadas em viveiro com compasso de plantação insuficiente, 
apresentando sinais de estiolamento;

− Durante o arranque/transporte, tenham sofri
das especificações técnicas deste Caderno de Encargos.

 
 
 
3.4 Materiais não especificados

Todos os materiais não especificados neste Caderno de Encargos deverão satisfazer às 
condições técnicas do projeto, sujeitas à verificaçã
Fiscalização. 
 
Durante a execução dos trabalhos, a Fiscalização reserva
aqueles materiais satisfazem essas condições e rejeitar todos aqueles que não as 
satisfaçam, sendo considerados como não fornecid
aplicados. 
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As plantas de folha caduca serão fornecidas em raiz nua e deverão possuir um sistema 
radicular bem desenvolvido. Poderão também ser fornecidas com torrão, devendo este 

 

 serão fornecidas com torrão, devendo este apresentar

Quanto à forma de fornecimento e dimensão, deverão estar compreendidas entre os 
valores a seguir indicados: 

Espécie PAP 

(Carvalho-roble) 10/12 

De folha persistente: 0,4 m a 0,6 m. 

Serão recusadas todas as plantas que: 

Não estejam certificadas; 

Possam estar infetadas, sofrer ou ser portadoras de praga ou doença;

Tenham sido cultivadas em viveiro com compasso de plantação insuficiente, 
apresentando sinais de estiolamento; 

Durante o arranque/transporte, tenham sofrido danos que contrariem qualquer 
das especificações técnicas deste Caderno de Encargos. 

Materiais não especificados 

Todos os materiais não especificados neste Caderno de Encargos deverão satisfazer às 
condições técnicas do projeto, sujeitas à verificação e aprovação prévia pela 

Durante a execução dos trabalhos, a Fiscalização reserva-se o direito de verificar se 
aqueles materiais satisfazem essas condições e rejeitar todos aqueles que não as 
satisfaçam, sendo considerados como não fornecidos, mesmo que já tenham sido 
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o fornecidas em raiz nua e deverão possuir um sistema 
radicular bem desenvolvido. Poderão também ser fornecidas com torrão, devendo este 

serão fornecidas com torrão, devendo este apresentar-se 

Quanto à forma de fornecimento e dimensão, deverão estar compreendidas entre os 

Possam estar infetadas, sofrer ou ser portadoras de praga ou doença; 

Tenham sido cultivadas em viveiro com compasso de plantação insuficiente, 

do danos que contrariem qualquer 

Todos os materiais não especificados neste Caderno de Encargos deverão satisfazer às 
o e aprovação prévia pela 

se o direito de verificar se 
aqueles materiais satisfazem essas condições e rejeitar todos aqueles que não as 

os, mesmo que já tenham sido 
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4. EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

4.1 Medidas Cautelares 

4.1.1 Limpeza e Desmatação

No início da obra e antes de quaisquer outros trabalhos será instalada uma vedação 
provisória de delimitação da área de intervenção.
 
Toda a vegetação arbórea e arbustiva, existente nas áreas não intervencionadas, será 
assinalada em obra, e deverá ser protegida, de modo a não ser afetada com a 
localização de estaleiros, depósitos de materiais, instalações de pessoal e outras ou com 
o movimento de máquinas e viaturas. Compete ao empreiteiro tomar as disposições 
adequadas para o efeito, designadamente instalando vedações e resguardos onde for 
conveniente e necessário. 
 
 
 
4.1.2 Escarificação do troço de Estrada Municipal a Desativar

Após os trabalhos de remoção 
deverá ser regularizado, seguindo
e 0,40 m, por meio de surriba, escarificação ou gradagem, de acordo com as máquinas 
disponíveis, de forma a ficar e
previsto. 
 
 
 
4.1.3 Decapagem e Armazenamento da Terra Arável

No início dos trabalhos de movimentação de terras proceder
viva. 
 
A decapagem incidirá sobre os solos mais ricos em matéria
variável, de acordo com as características do terreno, correspondendo apenas à terra 
viva, a camada onde se desenvolve o sistema radicular das plantas.
 
As terras aráveis provenientes da decapagem, serão removidas para depósitos e
ou colocadas lateralmente, de acordo com as possibilidades da obra e as instruções da 
Fiscalização, colocadas sempre em pargas (com altura não superior a 1,5
recobrimento herbáceo através de sementeira) e protegidas do arrastamento das águ
superficiais. 
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EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 

matação 

No início da obra e antes de quaisquer outros trabalhos será instalada uma vedação 
área de intervenção. 

o arbórea e arbustiva, existente nas áreas não intervencionadas, será 
assinalada em obra, e deverá ser protegida, de modo a não ser afetada com a 
localização de estaleiros, depósitos de materiais, instalações de pessoal e outras ou com 

nas e viaturas. Compete ao empreiteiro tomar as disposições 
adequadas para o efeito, designadamente instalando vedações e resguardos onde for 

Escarificação do troço de Estrada Municipal a Desativar (EM342)

Após os trabalhos de remoção do pavimento do troço da EM342 a desativar, o terreno 
deverá ser regularizado, seguindo-se a sua mobilização a uma profundidade entre 0,30

m, por meio de surriba, escarificação ou gradagem, de acordo com as máquinas 
de forma a ficar em condições de poder receber o revestimento vegetal 

Decapagem e Armazenamento da Terra Arável 

No início dos trabalhos de movimentação de terras proceder-se-á à decapagem de terra 

A decapagem incidirá sobre os solos mais ricos em matéria orgânica, numa espessura 
variável, de acordo com as características do terreno, correspondendo apenas à terra 
viva, a camada onde se desenvolve o sistema radicular das plantas. 

As terras aráveis provenientes da decapagem, serão removidas para depósitos e
ou colocadas lateralmente, de acordo com as possibilidades da obra e as instruções da 
Fiscalização, colocadas sempre em pargas (com altura não superior a 1,5
recobrimento herbáceo através de sementeira) e protegidas do arrastamento das águ
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No início da obra e antes de quaisquer outros trabalhos será instalada uma vedação 

o arbórea e arbustiva, existente nas áreas não intervencionadas, será 
assinalada em obra, e deverá ser protegida, de modo a não ser afetada com a 
localização de estaleiros, depósitos de materiais, instalações de pessoal e outras ou com 

nas e viaturas. Compete ao empreiteiro tomar as disposições 
adequadas para o efeito, designadamente instalando vedações e resguardos onde for 

(EM342) 

do pavimento do troço da EM342 a desativar, o terreno 
se a sua mobilização a uma profundidade entre 0,30 m 

m, por meio de surriba, escarificação ou gradagem, de acordo com as máquinas 
m condições de poder receber o revestimento vegetal 

á à decapagem de terra 

orgânica, numa espessura 
variável, de acordo com as características do terreno, correspondendo apenas à terra 

As terras aráveis provenientes da decapagem, serão removidas para depósitos especiais 
ou colocadas lateralmente, de acordo com as possibilidades da obra e as instruções da 
Fiscalização, colocadas sempre em pargas (com altura não superior a 1,5 m e com 
recobrimento herbáceo através de sementeira) e protegidas do arrastamento das águas 
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5. PREPARAÇÃO DO TERRENO

5.1 Modelação do terreno

5.1.1 Acabamento dos Taludes

O acabamento da modelação dos taludes em tosco deverá ser realizado de modo a 
garantir a geometria indicada, e ficar limpo de pedras com dimensões superiores a 15 cm 
e de raízes. 
 
Por razões de estabilidade, os taludes deverão ser modelados de acordo com um perfil 
do tipo sinusoidal. A crista e base do talude deverão ser para tal suavizadas diminuindo o 
seu declive e aumentando o declive do terço médio do talude.
 
Caso seja necessário o espalhamento de terra viva, antes do seu espalhamento a 
superfície dos taludes deverá apresentar um grau de rugosidade apreciável e ausência 
de sulcos verticais que facilitem a erosão superficial. Este objetivo será conseguido 
através de uma mobilização superficial do solo até cerca de 0,10 ou 0,15 m, por via de 
uma escarificação com “Klodbuster
 
Sulcos de erosão mais profundos deverão ser previamente preenchidos com materiais 
granulares, por forma a garantir a sua consolidação e posterio
 
Terminadas as operações descritas anteriormente, e aprovado pela fiscalização o 
acabamento dos toscos, iniciar
terras aráveis que constarão de uma mobilização superficial de 
 

- O não escorregamento da terra arável; 

- O estabelecimento de uma continuidade entre a camada de terra, isenta de 
pedras, que assenta sobre a membrana de impermeabilização e a terra arável de 
recobrimento. 

 
 
 
5.2 Colocação da Terra Arável e Fer

5.2.1 Espalhamento da Terra Viva

O espalhamento de terra viva, só poderá iniciar
acordo com o projeto e ter sido aprovada pela Fiscalização.
 
Terminados os trabalhos anteriores e aprovados pela Fiscalização, pode
espalhamento da terra arável que será feito com uma espessura variável, não inferior a 
0,15 m, de acordo com as características do terreno e a inclinação dos taludes.
 
Seguidamente, proceder-se
quando necessário, a uma ligeira compactação. O espalhamento da terra arável poderá 
ser feito manual ou mecanicamente e a técnica de compactação deverá ser proposta pelo 
subempreiteiro e aprovada pela Fiscalização.
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PREPARAÇÃO DO TERRENO 

o do terreno 

Acabamento dos Taludes 

O acabamento da modelação dos taludes em tosco deverá ser realizado de modo a 
garantir a geometria indicada, e ficar limpo de pedras com dimensões superiores a 15 cm 

Por razões de estabilidade, os taludes deverão ser modelados de acordo com um perfil 
sinusoidal. A crista e base do talude deverão ser para tal suavizadas diminuindo o 

aumentando o declive do terço médio do talude. 

eja necessário o espalhamento de terra viva, antes do seu espalhamento a 
superfície dos taludes deverá apresentar um grau de rugosidade apreciável e ausência 
de sulcos verticais que facilitem a erosão superficial. Este objetivo será conseguido 

ma mobilização superficial do solo até cerca de 0,10 ou 0,15 m, por via de 
Klodbuster”. 

Sulcos de erosão mais profundos deverão ser previamente preenchidos com materiais 
granulares, por forma a garantir a sua consolidação e posterior fixação da terra viva.

Terminadas as operações descritas anteriormente, e aprovado pela fiscalização o 
acabamento dos toscos, iniciar-se-ão os trabalhos de preparação para o recebimento das 
terras aráveis que constarão de uma mobilização superficial de modo a garantir:

O não escorregamento da terra arável;  

O estabelecimento de uma continuidade entre a camada de terra, isenta de 
pedras, que assenta sobre a membrana de impermeabilização e a terra arável de 

Colocação da Terra Arável e Fertilização 

Espalhamento da Terra Viva 

O espalhamento de terra viva, só poderá iniciar-se após a modelação e regularização, de 
acordo com o projeto e ter sido aprovada pela Fiscalização. 

Terminados os trabalhos anteriores e aprovados pela Fiscalização, pode
espalhamento da terra arável que será feito com uma espessura variável, não inferior a 

m, de acordo com as características do terreno e a inclinação dos taludes.

se-á à regularização da camada de terra arável, re
quando necessário, a uma ligeira compactação. O espalhamento da terra arável poderá 
ser feito manual ou mecanicamente e a técnica de compactação deverá ser proposta pelo 
subempreiteiro e aprovada pela Fiscalização. 
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O acabamento da modelação dos taludes em tosco deverá ser realizado de modo a 
garantir a geometria indicada, e ficar limpo de pedras com dimensões superiores a 15 cm 

Por razões de estabilidade, os taludes deverão ser modelados de acordo com um perfil 
sinusoidal. A crista e base do talude deverão ser para tal suavizadas diminuindo o 

eja necessário o espalhamento de terra viva, antes do seu espalhamento a 
superfície dos taludes deverá apresentar um grau de rugosidade apreciável e ausência 
de sulcos verticais que facilitem a erosão superficial. Este objetivo será conseguido 

ma mobilização superficial do solo até cerca de 0,10 ou 0,15 m, por via de 

Sulcos de erosão mais profundos deverão ser previamente preenchidos com materiais 
r fixação da terra viva. 

Terminadas as operações descritas anteriormente, e aprovado pela fiscalização o 
ão os trabalhos de preparação para o recebimento das 

modo a garantir: 

O estabelecimento de uma continuidade entre a camada de terra, isenta de 
pedras, que assenta sobre a membrana de impermeabilização e a terra arável de 

se após a modelação e regularização, de 

Terminados os trabalhos anteriores e aprovados pela Fiscalização, poderá iniciar-se o 
espalhamento da terra arável que será feito com uma espessura variável, não inferior a 

m, de acordo com as características do terreno e a inclinação dos taludes. 

á à regularização da camada de terra arável, recorrendo, 
quando necessário, a uma ligeira compactação. O espalhamento da terra arável poderá 
ser feito manual ou mecanicamente e a técnica de compactação deverá ser proposta pelo 
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Nas zonas rochosas não se p
 
No remate com as áreas pavimentadas, a terra deverá ficar 0,05 m abaixo da cota 
superior do pavimento. 
 
 
 
5.2.2 Abertura de Covas 

Após a marcação dos locais de plantação de árvores e arbustos de acordo com o projeto, 
proceder-se-á à abertura mecânica ou manual das covas.
 
As covas destinadas à plantação de arbustos, terão as seguintes dimensões:

− 0,40 m de profundidade e 0,40 m de diâmetro (ou lado). 

 

As covas destinadas à plantação de árvores, terão as seguintes dimensões

− 0,80 m de profundidade e 1,00 m de diâmetro (ou lado)

 
O fundo e os lados das covas deverão ser picados, na espessura de 0,10 m, para permitir 
uma melhor aderência da terra de enchimento.
 
Sempre que a terra retirada quando da abertura das covas seja de
ser removida para vazadouro e ser substituída por terra arável.
 
 
 
5.2.3 Fertilização Mineral 

5.2.3.1 Geral 

A fertilização geral dos taludes será feita com a quantidade de adubo ternário, 
mencionada no ponto 6.1 deste
 
Os fertilizantes deverão ser espalhados uniformemente à superfície do terreno e 
incorporados nele, manual ou mecanicamente.
 
A necessidade e dosagem de corretivos químicos a aplicar será proposta pelo 
Empreiteiro e aprovada pela Fisc
nas medições do pH das terras utilizadas.
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Nas zonas rochosas não se procederá ao espalhamento de terra viva. 

No remate com as áreas pavimentadas, a terra deverá ficar 0,05 m abaixo da cota 

Após a marcação dos locais de plantação de árvores e arbustos de acordo com o projeto, 
á à abertura mecânica ou manual das covas. 

As covas destinadas à plantação de arbustos, terão as seguintes dimensões:

0,40 m de profundidade e 0,40 m de diâmetro (ou lado).  

As covas destinadas à plantação de árvores, terão as seguintes dimensões

0,80 m de profundidade e 1,00 m de diâmetro (ou lado). 

O fundo e os lados das covas deverão ser picados, na espessura de 0,10 m, para permitir 
uma melhor aderência da terra de enchimento. 

Sempre que a terra retirada quando da abertura das covas seja de má qualidade, deverá 
ser removida para vazadouro e ser substituída por terra arável. 

A fertilização geral dos taludes será feita com a quantidade de adubo ternário, 
deste Caderno de Encargos. 

Os fertilizantes deverão ser espalhados uniformemente à superfície do terreno e 
incorporados nele, manual ou mecanicamente. 

A necessidade e dosagem de corretivos químicos a aplicar será proposta pelo 
Empreiteiro e aprovada pela Fiscalização, em conformidade com os resultados obtidos 
nas medições do pH das terras utilizadas. 
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No remate com as áreas pavimentadas, a terra deverá ficar 0,05 m abaixo da cota 

Após a marcação dos locais de plantação de árvores e arbustos de acordo com o projeto, 

As covas destinadas à plantação de arbustos, terão as seguintes dimensões: 

As covas destinadas à plantação de árvores, terão as seguintes dimensões: 

O fundo e os lados das covas deverão ser picados, na espessura de 0,10 m, para permitir 

má qualidade, deverá 

A fertilização geral dos taludes será feita com a quantidade de adubo ternário, 

Os fertilizantes deverão ser espalhados uniformemente à superfície do terreno e 

A necessidade e dosagem de corretivos químicos a aplicar será proposta pelo 
alização, em conformidade com os resultados obtidos 
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5.2.3.2 Plantações 

A fertilização das covas das árvores será feita á razão de:

− 25 kg de matéria orgânica, 1 kg de adubo composto 10
equivalente em adubo d

 
Para o caso dos arbustos a fertilização das covas será feita á razão de:

− 3,5 g de matéria orgânica, 0,150 kg de adubo composto 10
equivalente em adubo de libertação lenta.

 
Os fertilizantes serão aplicados na cova e bem mist
sem que os mesmos fiquem em contacto direto com as raízes das plantas. Este deverá 
ter lugar com a terra encharcada ou muito húmida, e far
camadas. 
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A fertilização das covas das árvores será feita á razão de: 

25 kg de matéria orgânica, 1 kg de adubo composto 10
equivalente em adubo de libertação lenta. 

Para o caso dos arbustos a fertilização das covas será feita á razão de:

3,5 g de matéria orgânica, 0,150 kg de adubo composto 10
equivalente em adubo de libertação lenta. 

Os fertilizantes serão aplicados na cova e bem misturados com as terras de enchimento, 
sem que os mesmos fiquem em contacto direto com as raízes das plantas. Este deverá 

com a terra encharcada ou muito húmida, e far-se-á o seu calcamento por 
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25 kg de matéria orgânica, 1 kg de adubo composto 10-10-10 ou o 

Para o caso dos arbustos a fertilização das covas será feita á razão de: 

3,5 g de matéria orgânica, 0,150 kg de adubo composto 10-10-10 ou o 

urados com as terras de enchimento, 
sem que os mesmos fiquem em contacto direto com as raízes das plantas. Este deverá 

á o seu calcamento por 
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6. SEMENTEIRAS 

A sementeira que tem como p
erosão das áreas intervencionadas bem como a integração dessas áreas com a 
paisagem envolvente, deverá ser 
à outra época adequada possível para
a aproveitar as temperaturas amenas e alguma chuva dessa época para a germinação e 
desenvolvimento juvenil das plantas, e antes que ocorram as baixas temperaturas e 
chuvas frequentes de Inverno.
 
As sementeiras deverão efetuar
final de Outubro. A execução de sementeiras fora do período referido só será autorizada 
pela Fiscalização a título excecional e mediante proposta devidamente justificada do 
Adjudicatário. 
A sementeira é feita sobre o terreno devidamente preparado (limpo, regularizado e com 
camada de terra viva aplicada) e de modo a cobrir com regularidade a superfície do 
terreno. 
 
As sementeiras deverão ser realizadas através do método da hidrosseme
o Empreiteiro estar apetrechado com o equipamento adequado à sua execução. 
 
Sempre que o terreno se encontre compactado deverá realizar
superficial por meio de escarificação ou outra.
 
Em zona de taludes, que apresentem e
até cerca de 10cm de profundidade, por meio de uma picadeira, ou outro método 
semelhante, para a destruição completa dos rasgos.
 
Nas escavações, que apresentem a superfície lisa, deverá proceder
semelhante. 
 
O terreno terá de estar limpo, sem presença de 
competir com a sementeira a realizar.
 
Caso o solo apresente espécies exóticas invasoras
aplicação de herbicida sistém
activo. O herbicida a utilizar deverá apresentar classificação toxicológica “Isento” e estar 
homologado pela Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural.
 
Após duas semanas, tempo que dem
procede-se à aplicação da hidrossementeira.
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que tem como principais objetivos a estabilização biofísica e o combate à 
erosão das áreas intervencionadas bem como a integração dessas áreas com a 
paisagem envolvente, deverá ser executada em início-meados de Outono (em alternativa 
à outra época adequada possível para este efeito, início-meados de Primavera), de forma 
a aproveitar as temperaturas amenas e alguma chuva dessa época para a germinação e 
desenvolvimento juvenil das plantas, e antes que ocorram as baixas temperaturas e 
chuvas frequentes de Inverno. 

teiras deverão efetuar-se no período que decorre entre meados de Setembro e 
final de Outubro. A execução de sementeiras fora do período referido só será autorizada 
pela Fiscalização a título excecional e mediante proposta devidamente justificada do 

A sementeira é feita sobre o terreno devidamente preparado (limpo, regularizado e com 
camada de terra viva aplicada) e de modo a cobrir com regularidade a superfície do 

As sementeiras deverão ser realizadas através do método da hidrosseme
o Empreiteiro estar apetrechado com o equipamento adequado à sua execução. 

Sempre que o terreno se encontre compactado deverá realizar-se uma mobilização 
superficial por meio de escarificação ou outra. 

Em zona de taludes, que apresentem erosão superficial, realizar-se-á uma mobilização, 
até cerca de 10cm de profundidade, por meio de uma picadeira, ou outro método 
semelhante, para a destruição completa dos rasgos. 

Nas escavações, que apresentem a superfície lisa, deverá proceder-

O terreno terá de estar limpo, sem presença de espécies exóticas invasoras
competir com a sementeira a realizar. 

espécies exóticas invasoras, realizar o seu controlo através da 
aplicação de herbicida sistémico herbicida que não contenha “Glifosato” como princípio 
activo. O herbicida a utilizar deverá apresentar classificação toxicológica “Isento” e estar 

Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural.

Após duas semanas, tempo que demora o controlo das espécies exóticas invasoras
se à aplicação da hidrossementeira. 
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rincipais objetivos a estabilização biofísica e o combate à 
erosão das áreas intervencionadas bem como a integração dessas áreas com a 

meados de Outono (em alternativa 
meados de Primavera), de forma 

a aproveitar as temperaturas amenas e alguma chuva dessa época para a germinação e 
desenvolvimento juvenil das plantas, e antes que ocorram as baixas temperaturas e 

se no período que decorre entre meados de Setembro e 
final de Outubro. A execução de sementeiras fora do período referido só será autorizada 
pela Fiscalização a título excecional e mediante proposta devidamente justificada do 

A sementeira é feita sobre o terreno devidamente preparado (limpo, regularizado e com 
camada de terra viva aplicada) e de modo a cobrir com regularidade a superfície do 

As sementeiras deverão ser realizadas através do método da hidrossementeira devendo 
o Empreiteiro estar apetrechado com o equipamento adequado à sua execução.  

se uma mobilização 

á uma mobilização, 
até cerca de 10cm de profundidade, por meio de uma picadeira, ou outro método 

Nas escavações, que apresentem a superfície lisa, deverá proceder-se a operação 

espécies exóticas invasoras, para não 

, realizar o seu controlo através da 
sato” como princípio 

activo. O herbicida a utilizar deverá apresentar classificação toxicológica “Isento” e estar 
Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural.  

espécies exóticas invasoras, 
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6.1 Hidrossementeira 

Este método de sementeira consiste na projeção de uma mistura hídrica, contendo o lote 
de sementes, os fertilizantes, os corretivos e os estab
 
Antes de serem iniciados os trabalhos deverá, a título experimental, ser realizada a 
hidrossementeira num pequeno troço, a fim de verificar se o equipamento de 
hidrossementeira se encontra em boas condições de funcionamento no que respeita que
à pressão de saída quer ao alcance de projeção do canhão.
 
A composição da mistura de sementes a utilizar nas hidrossementeiras e respetiva 
densidade de sementeira são as seguintes:
 
Composição da Mistura de Sementes e respetiva % Peso de cada espécie no
Total da Mistura - Herbáceas (gramíneas e leguminosas) à razão de 
 

Agrostis tenuis

Dactylis glomerata

Festuca rubra  

Festuca ovina  

Lolium rigidum 

Trifolium incarnatum

Trifolium subterraneum

 
 
A hidrossementeira inclui o espalhamento das 
totalidade da área intervencionada 
seguintes produtos na dosagem indicada:
 

Adubo químico ternário de libertação controlada tipo 
“PROSCAPE HS”  ou 

Correctivo orgânico tipo “Ecohum”, ou equivalente

Estabilizador tipo “Ecostab” da cor verde, ou equivalente

Protector tipo “Ecomulch”, ou equivalente

Mistura de Sementes 

 
 
 

  

METROBUS. Troço Alto de São João – Serpins 
Projeto de Integração Paisagística 

Este método de sementeira consiste na projeção de uma mistura hídrica, contendo o lote 
de sementes, os fertilizantes, os corretivos e os estabilizadores. 

Antes de serem iniciados os trabalhos deverá, a título experimental, ser realizada a 
hidrossementeira num pequeno troço, a fim de verificar se o equipamento de 
hidrossementeira se encontra em boas condições de funcionamento no que respeita que
à pressão de saída quer ao alcance de projeção do canhão. 

A composição da mistura de sementes a utilizar nas hidrossementeiras e respetiva 
densidade de sementeira são as seguintes: 

de Sementes e respetiva % Peso de cada espécie no
Herbáceas (gramíneas e leguminosas) à razão de 40

Agrostis tenuis 10% 

Dactylis glomerata 15% 

 20% 

 10% 

 30% 

Trifolium incarnatum 5% 

Trifolium subterraneum 10% 

inclui o espalhamento das misturas de sementes herbáceas 
intervencionada nas quantidades indicadas e a aplicação dos 

seguintes produtos na dosagem indicada: 

Adubo químico ternário de libertação controlada tipo 
“PROSCAPE HS”  ou equivalent 

  20 g/m

Correctivo orgânico tipo “Ecohum”, ou equivalente     2 ml/m

Estabilizador tipo “Ecostab” da cor verde, ou equivalente     2 g/m

Protector tipo “Ecomulch”, ou equivalente 150 g/m

  40 g/m
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Este método de sementeira consiste na projeção de uma mistura hídrica, contendo o lote 

Antes de serem iniciados os trabalhos deverá, a título experimental, ser realizada a 
hidrossementeira num pequeno troço, a fim de verificar se o equipamento de 
hidrossementeira se encontra em boas condições de funcionamento no que respeita quer 

A composição da mistura de sementes a utilizar nas hidrossementeiras e respetiva 

de Sementes e respetiva % Peso de cada espécie no Peso 
40 g/m2  

misturas de sementes herbáceas na 
nas quantidades indicadas e a aplicação dos 

20 g/m
2
 

2 ml/m
2
 

2 g/m
2
 

150 g/m
2
 

40 g/m
2
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7. PLANTAÇÕES 

A plantação será utilizada para as árvores propostas para os 
da EM342 e para os arbustos propostos para a rotunda junto à estação da Lousã, 
aproximadamente ao km 10+
de 0,50 m x 0,50 m. 
 
As plantações deverão ser efetuadas no período que decorre entre os finais de 
Novembro e a primeira quinzena de Março, sempre em data posterior à época das 
sementeiras. Se por motivos justificados tal não puder acontecer, o Empreiteiro deve 
propor à Fiscalização o período de plantaçã
cautelares, por forma a garantir o seu sucesso. Contudo, para as espécies de folha 
caduca, quando de raiz nua, só serão permitidas plantações na época de repouso 
vegetativo. 
 
Deverá evitar-se a acumulação de grandes quantidades de plantas nos locais de 
plantação, devendo ser transportado para o local apenas o número necessário para um 
dia de trabalho. Caso se verifique a impossibilidade de plantar a totalidade no próprio 
dia, as plantas sobrantes deverão ser abaceladas em locais abrigados, e regadas de 
seguida.  
 
 
 
7.1 Árvores 

Após a mistura íntima entre a terra retirada quando da abertura das covas, com os 
fertilizantes definidos em projeto, proceder
fertilizada; imediatamente a seguir proceder
 
Depois das covas cheias com terra fertilizada e compactada, abrem
de plantação com medida ligeiramente superior ao sistema radicular ou do torrão, após o 
que se procederá à plantação propriamente dita 
 

− O torrão das árvores nunca será desfeito, nem poderá apresentar perdas de 
material radicular, sob pena de rejeição da planta;

− O colo das plantas deverá ficar à superfície 
prevista; 

− As plantas deverão ser plantadas no próprio dia em que forem retiradas do 
contentor, do torrão protegido ou do local onde estavam abaceladas;

 
Depois de se ter procedido à plantação e à fixação das plantas aos respetiv
deverá abrir-se uma caldeira 
abundante rega, para que se dê a necessária aderência entre a terra e as raízes. Se for 
necessário deverá ser acrescentada terra até completo refechamento da
 
O tutor (ou tutores) deve penetrar no solo 0,20 m abaixo do fundo da cova e será 
colocado do lado correspondente aos ventos dominantes.
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plantação será utilizada para as árvores propostas para os taludes do desnivelamento 
para os arbustos propostos para a rotunda junto à estação da Lousã, 

aproximadamente ao km 10+180, que serão implantados em quadrícula com uma malha 

As plantações deverão ser efetuadas no período que decorre entre os finais de 
Novembro e a primeira quinzena de Março, sempre em data posterior à época das 
sementeiras. Se por motivos justificados tal não puder acontecer, o Empreiteiro deve 

à Fiscalização o período de plantação a efetuar com as respetivas medidas 
cautelares, por forma a garantir o seu sucesso. Contudo, para as espécies de folha 
caduca, quando de raiz nua, só serão permitidas plantações na época de repouso 

se a acumulação de grandes quantidades de plantas nos locais de 
plantação, devendo ser transportado para o local apenas o número necessário para um 
dia de trabalho. Caso se verifique a impossibilidade de plantar a totalidade no próprio 

ntas sobrantes deverão ser abaceladas em locais abrigados, e regadas de 

Após a mistura íntima entre a terra retirada quando da abertura das covas, com os 
fertilizantes definidos em projeto, proceder-se-á ao preenchimento destas com a t
fertilizada; imediatamente a seguir proceder-se-á a uma ligeira compactação.

Depois das covas cheias com terra fertilizada e compactada, abrem-se pequenas covas 
de plantação com medida ligeiramente superior ao sistema radicular ou do torrão, após o 

ue se procederá à plantação propriamente dita devendo ainda atender-se ao seguinte:

O torrão das árvores nunca será desfeito, nem poderá apresentar perdas de 
material radicular, sob pena de rejeição da planta; 

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

As plantas deverão ser plantadas no próprio dia em que forem retiradas do 
contentor, do torrão protegido ou do local onde estavam abaceladas;

Depois de se ter procedido à plantação e à fixação das plantas aos respetiv
se uma caldeira em toda a superfície da cova e proceder de imediato a uma 

abundante rega, para que se dê a necessária aderência entre a terra e as raízes. Se for 
acrescentada terra até completo refechamento da cova.

O tutor (ou tutores) deve penetrar no solo 0,20 m abaixo do fundo da cova e será 
colocado do lado correspondente aos ventos dominantes. 
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taludes do desnivelamento 
para os arbustos propostos para a rotunda junto à estação da Lousã, 

, que serão implantados em quadrícula com uma malha 

As plantações deverão ser efetuadas no período que decorre entre os finais de 
Novembro e a primeira quinzena de Março, sempre em data posterior à época das 
sementeiras. Se por motivos justificados tal não puder acontecer, o Empreiteiro deve 

tuar com as respetivas medidas 
cautelares, por forma a garantir o seu sucesso. Contudo, para as espécies de folha 
caduca, quando de raiz nua, só serão permitidas plantações na época de repouso 

se a acumulação de grandes quantidades de plantas nos locais de 
plantação, devendo ser transportado para o local apenas o número necessário para um 
dia de trabalho. Caso se verifique a impossibilidade de plantar a totalidade no próprio  

ntas sobrantes deverão ser abaceladas em locais abrigados, e regadas de 

Após a mistura íntima entre a terra retirada quando da abertura das covas, com os 
á ao preenchimento destas com a terra 
á a uma ligeira compactação. 

se pequenas covas 
de plantação com medida ligeiramente superior ao sistema radicular ou do torrão, após o 

se ao seguinte: 

O torrão das árvores nunca será desfeito, nem poderá apresentar perdas de 

do terreno, conforme a cota 

As plantas deverão ser plantadas no próprio dia em que forem retiradas do 
contentor, do torrão protegido ou do local onde estavam abaceladas; 

Depois de se ter procedido à plantação e à fixação das plantas aos respetivos tutores, 
e proceder de imediato a uma 

abundante rega, para que se dê a necessária aderência entre a terra e as raízes. Se for 
cova. 

O tutor (ou tutores) deve penetrar no solo 0,20 m abaixo do fundo da cova e será 
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7.2 Arbustos 

Após o fim da plantação das árvores, proceder
se os mesmos preceitos indicados para as árvores.
 
A plantação de arbustos será feita em covas de 0,40 x 0,40 x 0,40 cheias com terra 
arável, incorporando 15 g de adubo químico ternário 10.10.10., e 1 kg de 
orgânico industrial. 
 
 
 
8. ÉPOCA DE REALIZAÇÃO

Os trabalhos de modelação e preparação do terreno deverão ser efetuados durante a 
Primavera e Verão, de modo a que as sementeiras se possam fazer no Outono, logo no 
início das primeiras chuvas, permitindo assim às plantas aproveitar as condições hídricas 
mais favoráveis para o desenvolvimento do seu sistema radicular.
 
As plantações devem efetua
do mês de Novembro até à 1ª quinzena do mês de Março, incluindo todos os retanches 
necessários. 
 
A calendarização das sementeiras e plantações deverá ser feita de modo a que todos os 
trabalhos fiquem concluídos até finais de Março.
 
Se por motivos justificados tal não puder acontecer, o Empreiteiro deve propor à 
Fiscalização o período de plantação a efetuar com as re
forma a garantir o seu sucesso. Contudo, para as espécies de folha caduca, quando de 
raiz nua, só serão permitidas
 

Operações 
culturais 

Jan Fev 

Preparação do 

terreno 
  

Espalhamento de 

terra vegetal 
  

Sementeiras   

Plantações   
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Após o fim da plantação das árvores, proceder-se-á à plantação dos arbustos, seguindo
preceitos indicados para as árvores. 

A plantação de arbustos será feita em covas de 0,40 x 0,40 x 0,40 cheias com terra 
arável, incorporando 15 g de adubo químico ternário 10.10.10., e 1 kg de 

ÉPOCA DE REALIZAÇÃO 

alhos de modelação e preparação do terreno deverão ser efetuados durante a 
Primavera e Verão, de modo a que as sementeiras se possam fazer no Outono, logo no 
início das primeiras chuvas, permitindo assim às plantas aproveitar as condições hídricas 

oráveis para o desenvolvimento do seu sistema radicular. 

As plantações devem efetuar-se por regra, no período que decorre desde a 2ª quinzena 
do mês de Novembro até à 1ª quinzena do mês de Março, incluindo todos os retanches 

das sementeiras e plantações deverá ser feita de modo a que todos os 
trabalhos fiquem concluídos até finais de Março. 

Se por motivos justificados tal não puder acontecer, o Empreiteiro deve propor à 
período de plantação a efetuar com as respetivas medidas cautelares, de 

sucesso. Contudo, para as espécies de folha caduca, quando de 
raiz nua, só serão permitidas plantações na época de repouso vegetativo.

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set 
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á à plantação dos arbustos, seguindo-

A plantação de arbustos será feita em covas de 0,40 x 0,40 x 0,40 cheias com terra 
arável, incorporando 15 g de adubo químico ternário 10.10.10., e 1 kg de correctivo 

alhos de modelação e preparação do terreno deverão ser efetuados durante a 
Primavera e Verão, de modo a que as sementeiras se possam fazer no Outono, logo no 
início das primeiras chuvas, permitindo assim às plantas aproveitar as condições hídricas 

se por regra, no período que decorre desde a 2ª quinzena 
do mês de Novembro até à 1ª quinzena do mês de Março, incluindo todos os retanches 

das sementeiras e plantações deverá ser feita de modo a que todos os 

Se por motivos justificados tal não puder acontecer, o Empreiteiro deve propor à 
spetivas medidas cautelares, de 

sucesso. Contudo, para as espécies de folha caduca, quando de 
plantações na época de repouso vegetativo. 

Out Nov Dez 
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9. TRABALHOS NO PERÍODO DE GARANTIA

Durante o período de garantia, o Empreiteiro será responsável pela execução de tod
trabalhos que garantam o normal desenvolvimento das diferentes espécies vegetais 
plantadas e/ou semeadas, bem como pela reposição das plantas que porventura se 
apresentem mal desenvolvidas, doentes
 
No final do período de garantia as super
com áreas superiores a 4,00 m
essas parcelas na época de sementeira imediatamente a seguir. Essa obrigação constará 
da nota final de receção da obra.
 
Ficam excluídos da garantia os casos graves de erosão provocados por chuvas 
torrenciais e os estragos produzidos pela eventual ocorrência de incêndios ou por 
pastoreio indevido de animais.
 
 
 
 
9.1 Conservação 

9.1.1 Disposições Gerais 

A conservação e manutenção do reve
início dos trabalhos até ao final do período de garantia da empreitada.
 
 
 
9.1.2 Plantações 

A manutenção das plantações deverá contemplar todas as operações necessárias à 
manutenção das boas condições vegetativas e
inspeção de tutores, tratamentos fitossanitários, se aplicáveis.
 
À data da receção definitiva, pelo menos 80 % das espécies plantadas deverão 
apresentar desenvolvimento correspondente ao prazo de duração do pe
da obra, sendo que as restantes, designadamente as retanchadas na fase final do citado 
período de garantia, nunca poderão ter dimensão inferior ao máximo estipulado na 
Cláusula 3.3.2. 
 
Se esta situação não se encontrar cumprida, o prazo de garantia e respetiva 
manutenção, serão prolongados por um período que a IP considerar necessário e 
suficiente para garantir o sucesso das novas plantações.
 
 
 
9.1.3 Sementeiras 

O Empreiteiro deverá assegurar a homog
intervencionadas (controlo da erosão, “
se verifiquem necessárias.  
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TRABALHOS NO PERÍODO DE GARANTIA 

Durante o período de garantia, o Empreiteiro será responsável pela execução de tod
garantam o normal desenvolvimento das diferentes espécies vegetais 

bem como pela reposição das plantas que porventura se 
apresentem mal desenvolvidas, doentes ou mortas. 

No final do período de garantia as superfícies semeadas não deverão apresentar peladas 
com áreas superiores a 4,00 m2. Se tal se verificar, o adjudicatário deverá ressemear 
essas parcelas na época de sementeira imediatamente a seguir. Essa obrigação constará 
da nota final de receção da obra. 

cam excluídos da garantia os casos graves de erosão provocados por chuvas 
torrenciais e os estragos produzidos pela eventual ocorrência de incêndios ou por 
pastoreio indevido de animais. 

A conservação e manutenção do revestimento vegetal deverá ser considerada desde o 
início dos trabalhos até ao final do período de garantia da empreitada. 

A manutenção das plantações deverá contemplar todas as operações necessárias à 
manutenção das boas condições vegetativas e sanitárias: regas, fertilizações, retanchas, 
inspeção de tutores, tratamentos fitossanitários, se aplicáveis. 

À data da receção definitiva, pelo menos 80 % das espécies plantadas deverão 
apresentar desenvolvimento correspondente ao prazo de duração do período de garantia 
da obra, sendo que as restantes, designadamente as retanchadas na fase final do citado 
período de garantia, nunca poderão ter dimensão inferior ao máximo estipulado na 

situação não se encontrar cumprida, o prazo de garantia e respetiva 
manutenção, serão prolongados por um período que a IP considerar necessário e 
suficiente para garantir o sucesso das novas plantações. 

O Empreiteiro deverá assegurar a homogeneidade da cobertura vegetal das áreas 
intervencionadas (controlo da erosão, “peladas”, etc.), procedendo às ressementeiras que 
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Durante o período de garantia, o Empreiteiro será responsável pela execução de todos os 
garantam o normal desenvolvimento das diferentes espécies vegetais 

bem como pela reposição das plantas que porventura se 

fícies semeadas não deverão apresentar peladas 
. Se tal se verificar, o adjudicatário deverá ressemear 

essas parcelas na época de sementeira imediatamente a seguir. Essa obrigação constará 

cam excluídos da garantia os casos graves de erosão provocados por chuvas 
torrenciais e os estragos produzidos pela eventual ocorrência de incêndios ou por 

stimento vegetal deverá ser considerada desde o 

A manutenção das plantações deverá contemplar todas as operações necessárias à 
sanitárias: regas, fertilizações, retanchas, 

À data da receção definitiva, pelo menos 80 % das espécies plantadas deverão 
ríodo de garantia 

da obra, sendo que as restantes, designadamente as retanchadas na fase final do citado 
período de garantia, nunca poderão ter dimensão inferior ao máximo estipulado na 

situação não se encontrar cumprida, o prazo de garantia e respetiva 
manutenção, serão prolongados por um período que a IP considerar necessário e 

eneidade da cobertura vegetal das áreas 
”, etc.), procedendo às ressementeiras que 
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Para efeitos de receção definitiva, sempre que forem verificadas situações pontuais com 
deficiente cobertura vegetal, estas, no seu conjunto, nunca poderão corresponder a áreas 
parciais superiores a 20% da área total semeada. Se as zonas de cobertura deficiente 
ultrapassarem este valor, o Empreiteiro será obrigado a proceder às ressementeiras 
necessárias. Em zonas isoladas, a falta de vegetação nunca poderá ser superior a 4 m
 
Se estas situações não se encontrarem cumpridas, o prazo de garantia e respetiva 
manutenção, serão prolongados por um período de pelo menos 
garantir-se o sucesso e adequado grau de cobertura das ressementeiras, para efeitos de 
receção definitiva. 
 
 
 
9.1.4 Regas 

As áreas sujeitas a plantação,
ser regadas pelo menos nos 3 primeiros anos de forma a promover 
instalação da vegetação proposta.
 
A sua periodicidade será quinzenal, durante os períodos de maior 
durante os meses de Primavera e Verão e durante os três primeiros anos. Não se prevê, 
à partida, a necessidade de a
possam ser consideradas se
Inverno pouco chuvosos. 
 
Para favorecer a eficácia da rega, deverão ser abertas caldeiras em todas as árvores 
plantadas. A sua dimensão será em função do tamanho da planta, por forma a armazenar 
uma quantidade de água ajustada ao porte da mesma.
 
As caldeiras deverão ser refeitas sempre que necessário, de modo a repor a sua 
capacidade de armazenamento de água.
 
As regas manuais deverão realizar
pé da planta.  
 
As regas a efetuar fora do período normal, motivados por períodos de seca excecionais, 
constituirão também encargo do Adjudicatário.
 
 
 
9.1.5 Mondas 

Deverão realizar-se mondas químicas de plantas exóticas invasoras sempre que se 
considere necessário para evitar concorrência com a vegetação a instalar.
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Para efeitos de receção definitiva, sempre que forem verificadas situações pontuais com 
nte cobertura vegetal, estas, no seu conjunto, nunca poderão corresponder a áreas 

parciais superiores a 20% da área total semeada. Se as zonas de cobertura deficiente 
ultrapassarem este valor, o Empreiteiro será obrigado a proceder às ressementeiras 

árias. Em zonas isoladas, a falta de vegetação nunca poderá ser superior a 4 m

Se estas situações não se encontrarem cumpridas, o prazo de garantia e respetiva 
manutenção, serão prolongados por um período de pelo menos um ano, de modo a 

cesso e adequado grau de cobertura das ressementeiras, para efeitos de 

plantação, no âmbito do Projeto de Integração Paisagística, deverão 
regadas pelo menos nos 3 primeiros anos de forma a promover um

instalação da vegetação proposta. 

A sua periodicidade será quinzenal, durante os períodos de maior deficit
meses de Primavera e Verão e durante os três primeiros anos. Não se prevê, 
necessidade de a efetuar regas noutras alturas do ano, embora as mesmas 

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

Para favorecer a eficácia da rega, deverão ser abertas caldeiras em todas as árvores 
as. A sua dimensão será em função do tamanho da planta, por forma a armazenar 

uma quantidade de água ajustada ao porte da mesma. 

As caldeiras deverão ser refeitas sempre que necessário, de modo a repor a sua 
capacidade de armazenamento de água. 

manuais deverão realizar-se sem jacto forte, de modo a evitar erosão junto ao 

As regas a efetuar fora do período normal, motivados por períodos de seca excecionais, 
constituirão também encargo do Adjudicatário. 

mondas químicas de plantas exóticas invasoras sempre que se 
considere necessário para evitar concorrência com a vegetação a instalar.
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Para efeitos de receção definitiva, sempre que forem verificadas situações pontuais com 
nte cobertura vegetal, estas, no seu conjunto, nunca poderão corresponder a áreas 

parciais superiores a 20% da área total semeada. Se as zonas de cobertura deficiente 
ultrapassarem este valor, o Empreiteiro será obrigado a proceder às ressementeiras 

árias. Em zonas isoladas, a falta de vegetação nunca poderá ser superior a 4 m2. 

Se estas situações não se encontrarem cumpridas, o prazo de garantia e respetiva 
um ano, de modo a 

cesso e adequado grau de cobertura das ressementeiras, para efeitos de 

no âmbito do Projeto de Integração Paisagística, deverão 
uma rápida e eficaz 

deficit hídrico, isto é, 
meses de Primavera e Verão e durante os três primeiros anos. Não se prevê, 

noutras alturas do ano, embora as mesmas 
a época estival for excecionalmente quente e o Outono e 

Para favorecer a eficácia da rega, deverão ser abertas caldeiras em todas as árvores 
as. A sua dimensão será em função do tamanho da planta, por forma a armazenar 

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

se sem jacto forte, de modo a evitar erosão junto ao 

As regas a efetuar fora do período normal, motivados por períodos de seca excecionais, 

mondas químicas de plantas exóticas invasoras sempre que se 
considere necessário para evitar concorrência com a vegetação a instalar. 
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9.1.6 Fertilização 

Durante a Primavera seguinte à execução dos trabalhos de revestimento vegetal, deverá 
proceder-se, se necessário, a uma fertilização geral dos terrenos com adubo mineral 
azotado. A aplicação será feita em cobertura e na quantidade de 15 g/m
período de garantia, esta operação será realizada anualmente, ou sempre que se 
justifique. 
 
No que respeita à fertilização localizada das espécies arbóreas e arbus
efetuada, durante o período de garantia, no mínimo duas vezes por ano, nas quantidades 
mínimas equivalentes a 30% do indicado na Cláusula 
aplicado fertilizante mineral de libertação lenta, sendo suficiente, nesse caso, uma única 
aplicação. Esta periodicidade poderá ser alterada sempre que a Fiscalização o entender 
justificável. Deverão ser cuidadosamente aplicados na periferi
 
 
 
9.1.7 Ressementeiras 

No período compreendido entre meados de Setembro e final de Outubro do ano seguinte 
à execução das sementeiras, deverão ser ressemeadas todas as zonas que se 
apresentem deficientemente revestidas, nos termos do pon
especificações, e, se necessário, esta
o prazo de garantia. 
 
 
 
9.1.8 Retanchas 

No período compreendido entre os finais de Novembro e a primeira quinzena de Março 
do ano seguinte à execução das plantações, deverão ser substituídas todas as árvores e 
arbustos que tenham morrido ou apresentem um deficiente desenvolvimento vegetativo 
e/ou sanitário. 
 
Esta operação deverá ter lugar todos os anos, durante o período de garanti
se verificar a existência de plantas nas condições acima referidas.
 
As substituições serão feitas por exemplares da mesma espécie e que se apresentem 
bem conformados, com um grau de desenvolvimento normal para a idade e em bom 
estado fitossanitário não podendo as árvores e arbustos apresentar dimensões inferiores 
ao indicado na Cláusula 3.3.2
 
As substituições serão feitas por exemplares da mesma espécie e que se apresentem 
bem conformados, com um grau de desenvo
estado fitossanitário. 
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Durante a Primavera seguinte à execução dos trabalhos de revestimento vegetal, deverá 
ecessário, a uma fertilização geral dos terrenos com adubo mineral 

azotado. A aplicação será feita em cobertura e na quantidade de 15 g/m
período de garantia, esta operação será realizada anualmente, ou sempre que se 

a à fertilização localizada das espécies arbóreas e arbustivas, deverá ser 
tuada, durante o período de garantia, no mínimo duas vezes por ano, nas quantidades 

mínimas equivalentes a 30% do indicado na Cláusula 5.2.3.2, excet
aplicado fertilizante mineral de libertação lenta, sendo suficiente, nesse caso, uma única 
aplicação. Esta periodicidade poderá ser alterada sempre que a Fiscalização o entender 
justificável. Deverão ser cuidadosamente aplicados na periferia do sistema radicular.

No período compreendido entre meados de Setembro e final de Outubro do ano seguinte 
à execução das sementeiras, deverão ser ressemeadas todas as zonas que se 

deficientemente revestidas, nos termos do ponto 
especificações, e, se necessário, esta operação deverá repetir-se todos os anos, durante 

No período compreendido entre os finais de Novembro e a primeira quinzena de Março 
o seguinte à execução das plantações, deverão ser substituídas todas as árvores e 

arbustos que tenham morrido ou apresentem um deficiente desenvolvimento vegetativo 

Esta operação deverá ter lugar todos os anos, durante o período de garanti
se verificar a existência de plantas nas condições acima referidas. 

As substituições serão feitas por exemplares da mesma espécie e que se apresentem 
bem conformados, com um grau de desenvolvimento normal para a idade e em bom 

nitário não podendo as árvores e arbustos apresentar dimensões inferiores 
3.3.2. 

As substituições serão feitas por exemplares da mesma espécie e que se apresentem 
bem conformados, com um grau de desenvolvimento normal para a idade e em bom 
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Durante a Primavera seguinte à execução dos trabalhos de revestimento vegetal, deverá 
ecessário, a uma fertilização geral dos terrenos com adubo mineral 

azotado. A aplicação será feita em cobertura e na quantidade de 15 g/m2. Durante o 
período de garantia, esta operação será realizada anualmente, ou sempre que se 

tivas, deverá ser 
tuada, durante o período de garantia, no mínimo duas vezes por ano, nas quantidades 

, exceto se tiver sido 
aplicado fertilizante mineral de libertação lenta, sendo suficiente, nesse caso, uma única 
aplicação. Esta periodicidade poderá ser alterada sempre que a Fiscalização o entender 

a do sistema radicular. 

No período compreendido entre meados de Setembro e final de Outubro do ano seguinte 
à execução das sementeiras, deverão ser ressemeadas todas as zonas que se 

 9.1.3 destas 
se todos os anos, durante 

No período compreendido entre os finais de Novembro e a primeira quinzena de Março 
o seguinte à execução das plantações, deverão ser substituídas todas as árvores e 

arbustos que tenham morrido ou apresentem um deficiente desenvolvimento vegetativo 

Esta operação deverá ter lugar todos os anos, durante o período de garantia, sempre que 

As substituições serão feitas por exemplares da mesma espécie e que se apresentem 
bem conformados, com um grau de desenvolvimento normal para a idade e em bom 

nitário não podendo as árvores e arbustos apresentar dimensões inferiores 

As substituições serão feitas por exemplares da mesma espécie e que se apresentem 
lvimento normal para a idade e em bom 
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9.1.9 Inspeção de Tutores

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

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

Durante o período de garantia da obra deverão ser feitas ceifas e roçagens da vegetação, 
tendo em vista a eliminação das espécies consider
que se desenvolvam junto à plataforma das vias que possam, de alguma forma, por em 
perigo a circulação em condições de segurança.
 
A vegetação deverá ser sempre cortada, à exceção das espécies exóticas consideradas 
como invasoras, que deverão ser arrancadas e queimadas ou eliminadas através de 
controle químico e removidas depois de mortas, consoante o método considerado mais 
adequado a cada situação.
 
São consideradas invasoras as espécies exóticas constantes no Anexo I do
n.º 565/99 de 21 de dezembro, das quais se destaca: 
Acacia dealbata (Acácia), 
(Chorão), Ipomea acuminata
Hakea salicifolia. 
 
Pese embora o facto da silva
escandente, a sua fácil e rápida propagação por mergulhia, leva a que, a não existir 
controle constante no seu desenvolvimento,
tal forma significativa que não permite o desenvolvimento de outras espécies. Por tal 
razão todos os exemplares da espécie 
taludes, deverão ser cortados e queimados independentemente do
encontrem. 
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Inspeção de Tutores 

Os tutores deverão ser regularmente inspecionados, particularmente após ventos fortes 
e/ou chuvadas, para garantir que as espécies se desenvolvam com porte vertical, mesm
que as condições sejam adversas, devendo ser corrigidos ou substituídos sempre que as 
circunstâncias o justifiquem. 

Deverão ser substituídos os atilhos em função do crescimento da árvore, de modo a 
evitar o estrangulamento do seu tronco e efetuado o refixamento e/ou substituição das 
varas, quando as mesmas não se encontrem em condições de garantir a qualidade das 

Tratamentos Fitossanitários 

Sempre que forem detetados sintomas e/ou sinais de ataque de pragas ou doenças no 
mpreiteiro terá que efetuar o tratamento conveniente, com prévio 

conhecimento da Fiscalização. 

Cortes de Vegetação 

Durante o período de garantia da obra deverão ser feitas ceifas e roçagens da vegetação, 
tendo em vista a eliminação das espécies consideradas como exóticas invasoras e das 
que se desenvolvam junto à plataforma das vias que possam, de alguma forma, por em 
perigo a circulação em condições de segurança. 

A vegetação deverá ser sempre cortada, à exceção das espécies exóticas consideradas 
nvasoras, que deverão ser arrancadas e queimadas ou eliminadas através de 

controle químico e removidas depois de mortas, consoante o método considerado mais 
adequado a cada situação. 

São consideradas invasoras as espécies exóticas constantes no Anexo I do
ezembro, das quais se destaca: Acacia melanoxylon 

(Acácia), Robinea pseudoacacia (Falsa-acácia), Carpobrotus
Ipomea acuminata, Ailanthus altissima (Árvore do Paraíso), 

Pese embora o facto da silva (Rubus ulmifolius) ser uma espécie autóctone do 
, a sua fácil e rápida propagação por mergulhia, leva a que, a não existir 

controle constante no seu desenvolvimento, a médio/longo prazo a sua expansão seja de 
tal forma significativa que não permite o desenvolvimento de outras espécies. Por tal 
razão todos os exemplares da espécie Rubus ulmifolius (Silva) que se encontrem nos 
taludes, deverão ser cortados e queimados independentemente do
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Os tutores deverão ser regularmente inspecionados, particularmente após ventos fortes 
e/ou chuvadas, para garantir que as espécies se desenvolvam com porte vertical, mesmo 
que as condições sejam adversas, devendo ser corrigidos ou substituídos sempre que as 

Deverão ser substituídos os atilhos em função do crescimento da árvore, de modo a 
ixamento e/ou substituição das 

varas, quando as mesmas não se encontrem em condições de garantir a qualidade das 

Sempre que forem detetados sintomas e/ou sinais de ataque de pragas ou doenças no 
mpreiteiro terá que efetuar o tratamento conveniente, com prévio 

Durante o período de garantia da obra deverão ser feitas ceifas e roçagens da vegetação, 
adas como exóticas invasoras e das 

que se desenvolvam junto à plataforma das vias que possam, de alguma forma, por em 

A vegetação deverá ser sempre cortada, à exceção das espécies exóticas consideradas 
nvasoras, que deverão ser arrancadas e queimadas ou eliminadas através de 

controle químico e removidas depois de mortas, consoante o método considerado mais 

São consideradas invasoras as espécies exóticas constantes no Anexo I do Decreto-Lei 
Acacia melanoxylon (Mimosa), 

Carpobrotus edulis 
(Árvore do Paraíso), Hakea sericea e 

uma espécie autóctone do estrato 
, a sua fácil e rápida propagação por mergulhia, leva a que, a não existir 

o a sua expansão seja de 
tal forma significativa que não permite o desenvolvimento de outras espécies. Por tal 

(Silva) que se encontrem nos 
taludes, deverão ser cortados e queimados independentemente do local onde se 
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Constitui encargo do Adjudicatário a remoção para o exterior da obra e transporte a 
vazadouro autorizado de todo o material cortado, não sendo permitido a realização de 
queimadas na zona ou na proximidade do aterro.
 
O período de realização destes trabalhos terá início no mês de Abril e terminará no mês 
de Outubro, tendo-se em atenção o ciclo vegetativo das espécies, por forma a que os 
cortes não sejam efetuados após a frutificação e maturação das espécies exóticas 
invasoras. 
 
 
 
9.1.12 Limpeza do Sistema de Drenagem Superficial

Deverão ser efetuadas ceifas, roçagens, remoção da vegetação e dos materiais 
depositados, junto de todos os órgãos do sistema de drenagem superficial da
(valetas da plataforma ou das banquetas, valas de pé
água em taludes, dissipadores, etc.) e da drenagem transversal (bocas das passagens 
hidráulicas) de modo a garantir a operacionalidade de todo o sistema
 
A periodicidade de execução destes trabalhos, será condicionada p
(Outono /Primavera) em que a limpeza e inspeção do sistema deverá ser mais rigorosa e 
determinada, igualmente, pelo desenvolvimento da vegetação que nunca deverá 
ultrapassar 0,40 m. 
 
 
 
9.1.13 Programa de Trabalhos

Após a conclusão dos trabalh
respeitante a este tipo de trabalhos, o Empreiteiro deverá apresentar à Fiscalização, o 
programa geral de trabalhos a prosseguir para a realização da manutenção contratual, 
detalhando as operações a realizar em cada época. Esse programa deverá ser atualizado 
sempre que as circunstâncias o determinem.
 

 

Adaptação a uma Solução BRT – METROBUS. Troço Alto de São João 
RECAPE – Volume 4 – Projeto de Integração Paisagística

Constitui encargo do Adjudicatário a remoção para o exterior da obra e transporte a 
vazadouro autorizado de todo o material cortado, não sendo permitido a realização de 
queimadas na zona ou na proximidade do aterro. 

de realização destes trabalhos terá início no mês de Abril e terminará no mês 
se em atenção o ciclo vegetativo das espécies, por forma a que os 

cortes não sejam efetuados após a frutificação e maturação das espécies exóticas 

Limpeza do Sistema de Drenagem Superficial 

Deverão ser efetuadas ceifas, roçagens, remoção da vegetação e dos materiais 
depositados, junto de todos os órgãos do sistema de drenagem superficial da
(valetas da plataforma ou das banquetas, valas de pé de talude e de crista, descidas de 
água em taludes, dissipadores, etc.) e da drenagem transversal (bocas das passagens 
hidráulicas) de modo a garantir a operacionalidade de todo o sistema. 

A periodicidade de execução destes trabalhos, será condicionada pela época das chuvas 
(Outono /Primavera) em que a limpeza e inspeção do sistema deverá ser mais rigorosa e 
determinada, igualmente, pelo desenvolvimento da vegetação que nunca deverá 

Programa de Trabalhos 

Após a conclusão dos trabalhos de instalação e antes do início do prazo de garantia 
respeitante a este tipo de trabalhos, o Empreiteiro deverá apresentar à Fiscalização, o 
programa geral de trabalhos a prosseguir para a realização da manutenção contratual, 

ealizar em cada época. Esse programa deverá ser atualizado 
sempre que as circunstâncias o determinem. 
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Constitui encargo do Adjudicatário a remoção para o exterior da obra e transporte a 
vazadouro autorizado de todo o material cortado, não sendo permitido a realização de 

de realização destes trabalhos terá início no mês de Abril e terminará no mês 
se em atenção o ciclo vegetativo das espécies, por forma a que os 

cortes não sejam efetuados após a frutificação e maturação das espécies exóticas 

Deverão ser efetuadas ceifas, roçagens, remoção da vegetação e dos materiais 
depositados, junto de todos os órgãos do sistema de drenagem superficial das Vias 

de talude e de crista, descidas de 
água em taludes, dissipadores, etc.) e da drenagem transversal (bocas das passagens 

ela época das chuvas 
(Outono /Primavera) em que a limpeza e inspeção do sistema deverá ser mais rigorosa e 
determinada, igualmente, pelo desenvolvimento da vegetação que nunca deverá 

os de instalação e antes do início do prazo de garantia 
respeitante a este tipo de trabalhos, o Empreiteiro deverá apresentar à Fiscalização, o 
programa geral de trabalhos a prosseguir para a realização da manutenção contratual, 

ealizar em cada época. Esse programa deverá ser atualizado 
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PH RIBEIRA DO MIRANDEZ

PI RODOVIÁRIA MEIRAL

AT7

DESNIVELAMENTO EN342
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LEGENDA

-  Canal METROBUS

-  Atravessamento rodoviário

-  Zonas de inversão / Acessos ao canal

-  Zonas de cruzamento

-  Atravessamenro de peões

-  Paragem / Interface

N

CONCELHO  DE MIRANDA DO CORVO
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Nº SMM-PRO262-18-PE-16.2-01

1 2 3 4
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A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

6 7

DESº Nº 

1 2 3 4 5 6 7



5Qr

2Qr

1Qr

3Qr

3Qr

1Qr

2Qr

1Qr

Árvores

PLANTAÇÕES

Qr
Quercus robur (Carvalho-roble)

SEMENTEIRAS

Mistura de herbáceas

- 18 unidades

- 4.654 m

2

Troço de Via a desactivar. Escarificar

e semear com mistura de herbáceas

- 1.350 m

2

Nº SMM-PRO262-18-PE-16.2-02
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F

6 7

DESº Nº 

1 2 3 4 5 6 7

SEMENTEIRAS

PLANTAÇÕES



BUS

PONTO DE IMPLANTAÇÃO

DA MALHA DE PLANTAÇÃO.

CENTRO DA ROTUNDA

64 Ld

21 Ld

62 Rpo

37 Rpo

21 Ld

21 Rpo

82 Ld

79 Rpo

30 Lj

8 Lj

57 Ld

52 Ld

33 Rpo

38 Lj

47 Rpo

Nº SMM-PRO262-18-PE-16.2-03

DESº Nº 

PLANTA DE PLANTAÇÃO DE ARBUSTOS ( ESTAÇÃO DA LOUSÃ )

Esc. 1:250

LEGENDA

Lonicera japonica

76 unidades

Lj

Lavandula dentata

297 unidades

Ld

Rosmarinus officinalis 'Prostratus'

278 unidades

Rop

Malha de plantação [0.50x0.50m]

A

Ponto de Implantação da malha de plantação [centro da rotunda]

Área de intervenção




