RESTAURAÇÃO AMBIENTAL E BIOENGENHARIA

Inspiring Green Technology

Desde 1985, assumimo-nos como responsáveis pela proteção do
ambiente
Desde 1985 que na área de Paisagem e Ambiente da PROJAR nos sentimos responsáveis pela proteção do ambiente.
Assessoramos e desenvolvemos soluções técnicas de Restauração Ambiental, Paisagismo e Controlo de Erosão, tanto
na fase de conceção de projetos como na fase de execução.
Trabalhamos a nível nacional e internacional e baseamos o nosso desenvolvimento na procura dos melhores
materiais, fornecedores e colaboradores em todo o mundo.
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Com uma clara aposta nas infraestruturas verdes e na sustentabilidade, a PROJAR está empenhada em desenvolver sistemas e técnicas de bioengenharia para a restauração do ambiente e para o controlo da erosão. O nosso
objetivo é propor a solução mais adequada de acordo com as necessidades dos projetos específicos, nas áreas em
que a intervenção humana é evidente: obras lineares (linhas ferroviárias de alta velocidade, vias rápidas, autoestradas, gasodutos), sistemas fluviais (rios, zonas húmidas, barrancos, etc.), restauração de aterros, pedreiras e
minas a céu aberto, integração ambiental de parques eólicos e fotovoltaicos, estâncias de esqui, etc.
Somos membros ativos da Associação Internacional de Controlo de Erosão (IECA), da Associação de Empresas
Restauradoras da Paisagem e do Ambiente (ASERPYMA) de Espanha, da Associação Espanhola de Coberturas
Verdes e Ajardinamentos Verticais (ASESCUVE) e ainda da Associação Espanhola de Engenharia da Paisagem
(AEIP), através das quais nos mantemos informados, participamos na evolução do setor e pomos em prática as
técnicas mais avançadas. Com o objetivo de prestar o melhor serviço aos nossos clientes e no cumprimento da
nossa política de melhoria contínua, somos acreditados pelas normas de gestão da qualidade.

Inspiring Green Technology

Restauração ambiental e bioengenharia
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As nossas áreas

4

O nosso principal objetivo é a proteção
do solo, bem como a regeneração do
coberto vegetal nas áreas de engenharia
civil, paisagem e ambiente.

RESTAURAÇÃO AMBIENTAL E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
A restauração ambiental é uma ciência multidisciplinar e ambiciosa que tem como objetivo a recuperação dos processos ecológicos e físicos, da biodiversidade e da morfologia de um
espaço natural degradado. A finalidade é voltar ao estado anterior aos impactos que levaram à sua alteração.
Atualmente, são poucos os lugares com um potencial real para recuperarem o seu estado original. Apesar disso, a maior parte do território encontra-se alterada em maior ou menor grau e de
forma
irreversível. É nesta grande porção do território que a restauração se converte em mitigação ou recuperação e alcança o seu maior potencial como forma de manter os ecossistemas
funcionais e capazes de garantirem a sustentabilidade da vida na terra.
A recuperação ambiental e a mitigação dos impactos deverão ter como principal objetivo a recuperação de processos biofísicos capazes de manter os serviços ambientais mínimos, fomentando assim a biodiversidade, a resiliência e a integração paisagística dos espaços antropizados. O controlo da erosão, a gestão de escoamentos, a eliminação de poluentes, a sucessão ecológica e
a conectividade são questões prioritárias abordadas por estas disciplinas.
As técnicas e materiais utilizados são bastante similares, num ou noutro nível, podendo considerar-se que na restauração se dá prioridade aos biodegradáveis ou minerais de origem natural,
enquanto na recuperação ou mitigação de impactos são geralmente utilizados materiais artificiais ou até permanentes.

BIOENGENHARIA DE SOLOS
A bioengenharia de solos ou bioengenharia é uma disciplina da engenharia civil que procura a resolução de problemas de engenharia com critérios ambientais, económicos, técnicos e
paisagísticos. O seu principal objetivo é a contenção e proteção do solo, dando prioridade à utilização de materiais vegetais vivos ou mortos e combinando-os com outros materiais artificiais ou
minerais.
Estes resultados são obtidos através do aproveitamento e intensificação das qualidades físicas, químicas e biológicas das comunidades vegetais.
Paralelamente à resolução de problemas construtivos, a bioengenharia procura a integração ambiental e paisagística das obras, bem como a prestação de serviços ambientais, tanto
para a comunidade humana como para o ecossistema global.
Embora existam soluções de fabrico in situ com materiais locais, atualmente os materiais industrializados são os mais utilizados em obras de determinadas entidades, graças à sua
homogeneidade de resultados e à facilidade de instalação e fornecimento. Em particular, os materiais sintéticos de reforço, proteção e confinamento são especialmente úteis
para trabalhos em locais muito alterados, com climas e solos complicados, que requerem a máxima eficácia desde o momento da sua instalação, de forma permanente e independente
face ao desenvolvimento da vegetação.

TALUDES, ENCOSTAS E ÁREAS DEGRADADAS
A construção de infraestruturas como estradas, parques eólicos e solares, áreas urbanas e industriais ou aterros sanitários implica a alteração do terreno e a consequente eliminação do
coberto vegetal. Os espaços que não são ocupados pela própria infraestrutura ficam habitualmente a descoberto, sendo necessário protegê-los. Por vezes, estas superfícies formam taludes
mais ou menos
inclinados ou mantêm-se como encostas naturais. Dependendo das novas condições, será necessário empregar técnicas de controlo de erosão, como mantas orgânicas; técnicas de
estabilização, como os sistemas flexíveis e vegetais Tecroc; ou a integração paisagística, como plantações e hidrossementeiras.

MASSAS DE ÁGUA E INFRAESTRUTURA HIDRÁULICA
A ação da água nos processos de erosão e estabilização é decisiva, pelo que todas as superfícies novas relacionadas com massas de água naturais ou a infraestrutura hidráulica requerem uma
proteção intensiva. O grau de resistência e permanência exigido à proteção dependerá principalmente do regime do fluxo hidráulico. Assim, para proteger e/ou integrar estes novos locais poderão ser usados materiais de controlo de erosão (como os colchões orgânicos Prowet), barreiras de contenção de margens (como os biorrolos Prorroll) ou geocélulas e sistemas de integração
paisagística de impermeabilizações (como o Tecroc Verde).

CONSTRUÇÃO CIVIL
Embora as superfícies específicas das estruturas de construção civil não tenham problemas de erosão ou estabilidade que possam ser tratados pela bioengenharia, algumas das técnicas
podem ser utilizadas para integrar estas superfícies na paisagem, reduzindo o seu impacto visual e tornando-as ainda mais belas. O Tecroc Verde tornou-se o sistema de referência para a
integração
de muros de betão e a utilização de geomalhas volumétricas Trinter também é útil para a revegetação de muros de gabiões, para suporte de trepadeiras ou como filtro e suporte de vegetação
em muros verdes.
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Soluções
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Na Projar, não acreditamos em produtos
exclusivos nem absolutos; acreditamos
em soluções que combinem necessidade,
boas práticas, produtos e técnicas.

HIDROSSEMENTEIRAS
As hidrossementeiras consistem na projeção, com recurso a bombas hidráulicas, de uma suspensão de sementes, estabilizadores, mulch, fertilizantes e ativadores biológicos sobre o terreno. Todos os materiais são introduzidos num hidrossemeador que os mistura com água e os mantém em suspensão durante todo o processo de
projeção sobre a superfície a vegetar.
As hidrossementeiras tornaram-se o método mais eficaz para estabelecer prados vegetais em terrenos planos,
graças ao espalhamento rápido e homogéneo, numa única ação, de sementes, fertilizantes e mulches que
protegem e estabilizam as sementes.
Os principais materiais das hidrossementeiras são:
1. Mulch de madeira Hortifibra e Ecofibra®
A fibra de madeira é o material de base para fabricar os mulches mais eficazes para hidrossementeira.
O tratamento de estilhaçamento da madeira mediante temperatura e pressão confere-lhe uma enorme superfície específica e uma relação peso/volume muito elevada. Estas duas características fazem com que o mulch de
madeira
cubra muita superfície e gere uma matriz orgânica com alguma resistência mecânica e uma elevada permeabilidade e retenção de humidade. Existem duas qualidades principais de mulch de madeira: Hortifibra como
material básico e Ecofibra com uma maior capacidade para cobrir o solo e proteger as sementes. Incorpora um
corante verde que se degrada ao fim de 1 semana e que facilita a distribuição homogénea no terreno.
2. Estabilizadores Stable Plus e Hydropam
Os estabilizadores dão coesão às fibras de mulch e fazem-nas aderir ao terreno, evitando-se assim perdas
causadas pelo vento e escoamentos. Os estabilizadores podem ser orgânicos e 100% biodegradáveis (como o
Stable Plus) ou sintéticos (como o Hydropam), sendo estes mais duradouros.
3. Melhorador de solo e ativador biológico à base de ácidos húmicos e fúlvicos Humipro
Os ácidos húmicos e fúlvicos provêm da decomposição de matéria orgânica e são substâncias essenciais nos
solos vivos. Integram o complexo argilo-húmico, uma parte fundamental da estrutura do solo, que lhe permite
reter água, ar e nutrientes nas proporções adequadas para a vegetação e o resto da biota do solo. Os ácidos
húmicos-fúlvicos Humipro provêm da leonardita, um material intermédio entre a turfa (orgânica) e o lenhite
(mineral) que se encontra em algumas regiões do mundo e que provém da acumulação e compactação de restos vegetais durante milhares de anos.
4. Fertilizante orgânico Topmix
O fertilizante Topmix é produzido a partir de estrume, mediante um processo industrial que matura, seca, eduz
a grânulos e compacta o estrume formando pellets. Este material pode ser manuseado de forma prática e
proporciona ao solo fertilizantes, matéria orgânica e outras substâncias ativadoras da microbiologia do solo.
Além de aumentarem a quantidade de nutrientes no solo, os fertilizantes orgânicos também aumentam a sua
disponibilidade e retenção a longo prazo, contribuindo para a formação de uma boa estrutura.
5. Sementes
Geralmente, são utilizadas misturas de espécies herbáceas. Entre as herbáceas predominam as gramíneas,
graças à sua capacidade para proteger rapidamente o solo da erosão, e as leguminosas que possuem raízes
mais profundas e poderosas, com capacidade para fixar o nitrogénio no solo pela simbiose com bactérias do
género Rhizobium.
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Componentes da hidrossementeira

Estabilizador Stable Plus

Estabilizador Hydropam

Fertilizante orgânico Topmix 5 Sementes

Mulch Wood Fiber + Tack

Mulch Ecofibra

Mulch Hortifibra

Melhorador Humipro

HIDROSSEMEADORES FINN
As hidrossementeiras tornaram-se a técnica mais eficaz para recuperar a cobertura vegetal do solo, graças ao desenvolvimento de hidrossemeadores potentes e robustos. A FINN é uma
marca líder e uma referência mundial pela fiabilidade e manobrabilidade da sua maquinaria. Todo o equipamento mecânico de um hidrossemeador FINN é movido por um motor de explosão
que atua sobre duas bombas hidráulicas: uma atua sobre o agitador e a outra é a bomba centrífuga que projeta os materiais da mistura. A vantagem do uso de uma bomba hidráulica para o
agitador é evitar avarias nas correntes ou correias que podem ocorrer especialmente quando encravam, podendo avariar gravemente o motor. A bomba centrífuga tem capacidade para bombear grandes caudais com pressões elevadas, permitindo alcançar mais de 40 m de diferença de cota face ao uso de mangueiras.
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Somos distribuidores exclusivos de maquinaria e peças FINN em Espanha e Portugal e também dispomos de máquinas para alugar, para qualquer tamanho de projeto.

HIDROMANTAS
Ecoflex ®, Ecoaegis ® e Ecomatrix ®
O desenvolvimento de infraestruturas civis e grandes obras implicam a transformação profunda
do território. Em muitos casos, este desenvolvimento ocorre em territórios complexos devido
à sua geologia e geografia, o que obriga à construção de taludes com ladeiras muito altas e
materiais pouco favoráveis à colonização vegetal. Nestas circunstâncias de alta vulnerabilidade
à erosão, os tratamentos de hidrossementeira convencionais e mesmo os revestimentos com
mantas orgânicas perdem eficácia. As hidromantas surgem como uma solução viável nestas
condições, já que mantêm a facilidade de instalação, a adaptabilidade e o custo ajustado das
hidrossementeiras, aumentando em simultâneo a resistência mecânica e protegendo o terreno
e as sementes durante mais de um ano.

PROJEÇÃO
DE HIDROMANTA

As hidromantas Ecoflex, Ecoaegis e Promatrix são fabricadas com um corante verde biodegradável que serve como um marcador de aplicação e facilita um tratamento homogéneo sobre
toda a superfície.

Ecoflex ® FGM
É o tratamento de hidromanta mais avançado com capacidade para proteger o solo até 18 meses. É composto por
fibras de madeira de alta qualidade termicamente tratadas,
estabilizador sintético e retentor de humidade (biopolímero
de ligação cruzada 100% biodegradável), fibras onduladas
sintéticas entrelaçadas e reforçadas (100% biodegradáveis)
e partículas cerâmicas microporosas que favorecem as trocas gasosas e de água e que aumentam a capacidade de
retenção de água e nutrientes.

9

TRATAMENTO DE HIDROMANTA
APLICADO SOBRE TALUDE

Ecoaegis ® BFM e Ecomatrix ®
Estas hidromantas podem proteger o terreno durante
9-12 meses e são compostas por fibras de madeira de alta
qualidade termicamente tratadas, estabilizador sintético e
retentor de humidade (biopolímero de ligação cruzada
100% biodegradável) entre outros.

TALUDES MESES
APÓS A APLICAÇÃO

PROJEÇÃO DE SUBSTRATO
Proganics TM e SoLiq
O aparecimento de potentes hidrossemeadores possibilitou o desenvolvimento de novas técnicas
para melhoria dos solos, como a projeção de substratos.
A projeção de substrato pode ser aplicada diretamente sobre solos nus ou combinada
com redes orgânicas e geomalhas volumétricas Trinter, dependendo das características do terreno e da sua inclinação. A combinação de geomalhas volumétricas e projeções de substrato é o
sistema intensivo de regeneração da cobertura vegetal mais avançado e eficaz que se conhece.

Proganics TM
O Proganics é um material industrializado para projeção sobre solos degradados. A sua composição inclui fibra de madeira e casca termicamente tratada, estabilizador, carvão ativo, micorrizas,
bactérias benéficas e extratos de algas. É um material 100% biodegradável.

Projeção de substrato SoLiq
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Na Projar, desenvolvemos uma mistura complexa de componentes – SoLiq – que permite aplicar,
por via hidráulica, estratos de solo estruturados, coesos, estáveis e férteis. A projeção de substrato não atua apenas como um suporte inicial onde as sementes podem germinar e desenvolver-se, também protege contra a erosão e favorece a formação de solo, graças ao fornecimento de
matéria orgânica com diferentes taxas de mineralização, substâncias húmicas e argilas.
A projeção de substrato Projar é composta pelos seguintes materiais:
1. Mulch de madeira Hortifibra
2. Substrato Landscaping
(50% fibra de coco/50% turfa)
3. Estabilizador Stable Plus
4. Argila Bara Clay

5.
6.
7.
8.
9.

Fertilizante orgânico Topmix
Retentor de humidade Stockosorb ®
Fertilizante de libertação lenta Azolon
Ácidos húmicos/fúlvicos Humipro
Hidromanta Ecoflex® FGM

MANTAS E REDES ORGÂNICAS
Manta orgânica Fijavert e Rede de coco Econet

O “mulching”, também conhecido por cobertura morta, é uma técnica tradicional de manuseamento do solo.
Com a cobertura do solo com materiais orgânicos, como palha ou madeira, é possível reduzir a erosão, melhorar a infiltração da água da chuva, reduzir a evaporação e facilitar a gestão da vegetação adventícia. Embora em
solos agrícolas o mulching tradicional seja fácil de aplicar e eficaz, em solos degradados, com inclinação e baixa
manutenção, esta técnica não funciona, uma vez que se degrada e dispersa rapidamente por ação dos agentes
atmosféricos.
As mantas e redes orgânicas apresentam uma estrutura com resistência à tração que impede a desintegração
das fibras, que por sua vez são fabrica as com fibras de lenta biodegradabilidade que aumentam a sua vida útil
e conseguem proteger o solo até 2-3 anos.

Fijavert Yute Soil Saver

Mantas orgânicas fijavert

As fijavert são as nossas mantas orgânicas fabricadas em vários materiais orgânicos e com a possibilidade de
incluírem geotêxteis para o controlo de adventícias ou geomalhas volumétricas para o controlo da erosão em
canais e rios.
As mantas fijavert são fabricadas com fibras longas de coco ou com uma mistura de fibras de coco e palha. As fibras
são estruturadas e cosidas com malhas de polietileno fotodegradável que proporcionam resistência à matriz da fibra.
As mantas orgânicas devem ser sempre instaladas depois dos tratamentos de sementeira ou hidrossementeira, já
que de outro modo as radículas das novas plantas terão muitas dificuldades para alcançar o solo.

Fijavert sementes

• Fijavert Yute Soil Saver
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Mantas 100% orgânicas e biodegradáveis em que a matriz de fibras é estruturada com redes de juta de baixa
gramagem.

• Fijavert sementes

Fijavert Plantex

Estas mantas incluem uma lâmina de papel que contém sementes de revegetação e facilitam a execução de
obras em que não há acesso para hidrossemeadores ou em que o mesmo é complicado.

• Fijavert Plantex ®

Esta manta integra um geotêxtil não tecido de alta qualidade para o controlo da vegetação adventícia.

• Fijavert 3D river

As mantas fijavert 3D integram geomalhas volumétricas Trinter que aumentam a sua resistência à tração,
atuando em simultâneo como uma armadura em 3 dimensões que aumenta a resistência do complexo solo-planta. Por seu turno, a geomalha volumétrica atua como um escoadouro de materiais finos e matéria
orgânica, o que favorece a formação de solo.

Fijavert 3D river

Rede de coco Econet
As Econet são redes orgânicas fabricadas com 100% de fibras longas de coco e 100% biodegradáveis. O quadriculado da rede é formado por faces entrançadas de fibra, sendo estas faces posteriormente entrelaçadas para formar
a rede. A vantagem das redes face às mantas orgânicas reside na sua maleabilidade e maior resistência à tração.
Uma rede orgânica irá adaptar-se melhor a superfícies irregulares e terá maior capacidade para reter agregados
de solo maiores. Outra vantagem é o facto de as redes permitirem a sua instalação em épocas não favoráveis para
a sementeira e serem semeadas posteriormente ou até mesmo servirem como armadura para projeções de substrato e hidromantas.

Rede de coco Econet

BIORROLOS E COLCHÕES ORGÂNICOS
Pro-Roll e Prowet

No âmbito da restauração de rios e da revegetação de massas de água existem dois produtos
tradicionais de referência para o controlo da erosão e a contenção ligeira de margens. Tanto os
biorrolos como os colchões orgânicos são fabricados com fibras de coco confinadas por malhas
e redes sintéticas.

Biorrolos PRO-ROLL

Os biorrolos são cilindros de fibra de coco prensada e embutida numa rede de polipropileno
ou de fibra de coco 100% biodegradável que estão disponíveis em vários diâmetros (20, 30, 40,
50 cm) e comprimentos de 3 m. São fornecidos com ou sem buracos de plantação, sendo usados
para formar e conter margens de rios e canais, para criar barreiras e bancos de plantação em
taludes, como barreiras de controlo de sedimentos e para a integração paisagística de massas
de água.
Os biorrolos devem ter uma densidade mínima de 100 kg/m3 para manterem a sua integridade
a longo prazo e funcionarem corretamente como substrato. Geralmente, são ancorados no terreno com estacas de madeira ou espigões de aço canelado, dependendo das condições da obra.
Os biorrolos são atados às estacas com cordas de resistência adequada. Depois de instalados,
podem ser vegetados através da plantação com alvéolo florestal.
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Colchões orgânicos PROWET

Os colchões orgânicos são um material similar ao biorrolo, mas com um formato superficial.
Estes colchões são colocados para cobrir as margens de rios e canais e posteriormente são
plantados com alvéolos florestais. Os colchões orgânicos estão disponíveis em rolos de 1 x 5 m e
são ancorados ao terreno com estacas de madeira ou agrafos de aço canelado.

GEOMALHAS, GEORREDES E
MALHAS DE TRIPLA TORÇÃO
Os materiais sintéticos e metálicos são
de grande utilidade em condições em
que as alternativas orgânicas não têm
a resistência necessária para proteger e estabilizar solos a médio e longo prazo. Estas circunstâncias ocorrem em ambientes
fortemente alterados e antropizados
em que o terreno não tem as inclinações nem as qualidades adequadas
para ser estável e colonizável pela vegetação. Podem distinguir-se três tipos principais
de redes e malhas artificiais
utilizadas no âmbito do controlo da
erosão e da estabilização.
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Geomalha 3D ou volumétricas Trinter ®
São malhas sintéticas com uma conformação tridimensional que permite confinar substratos e que atua como armadura do complexo solo-planta. A parte aérea da vegetação intrinca-se na malha, enquanto os sistemas radiculares penetram no solo. Deste
modo, toda a superfície vegetada atua de modo unitário, aumentando de forma decisiva a sua resistência à tração. Em simultâneo, as malhas atuam como barreira contra a
erosão e como escoadouros de matéria orgânica e materiais finos, favorecendo a formação de solo. As geomalhas tridimensionais são utilizadas isoladamente ou em combinação com sistemas flexíveis de estabilização de taludes, como os sistemas Tecroc.
Na Projar, dispomos de uma patente conjunta nas malhas tridimensionais Trinter. Este
produto é o único disponível no mercado com uma espessura de 25 mm e uma garantia
de 25 anos exposto à radiação ultravioleta. Existem três modelos principais de geomalha
Trinter. A geomalha Trinter é fabricada em polietileno e polipropileno. As geomalhas volumétricas Trinter são fornecidas em rolos de 2 x 25 m.
Geomalha Trinter ®

• Trinter ®: geomalha volumétrica para o controlo da erosão e confinamento de substratos com 25 mm de espessura e uma resistência à tração de 3 kN/m (20% elongação).
• Trinter ® L: versão leve da malha Trinter com uma menor resistência à tração (0,7 kN/m).
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• Trinter® R: Esta realização da malha Trinter inclui georredes de alta resistência termossoldadas (20 a 200 kN/m). Esta geomalha é utilizada em taludes com reduzida coesão ou
com materiais superficiais soltos, já que a sua maior resistência permite que atue como
barreira passiva contra pequenos movimentos sem se rasgar.

Geomalha volumétrica Trinter ®

Georredes ou geomalhas de alta resistência
As georredes de alta resistência são utilizadas em geotécnica para o reforço e contenção de solos. São instaladas horizontalmente entre camadas de solo e nos muros verdes
também atuam como paramento final. As georredes estão disponíveis com diferentes
resistências à tração longitudinal e transversal (25-140 kN/m) e são fabricadas com
faces de fibras poliéster que proporcionam resistência, estando revestidas com PVC para
dar forma e proteção. As georredes são fornecidas em rolos de 3,9 x 100 m.

Malhas de tripla torção

Georrede de alta resistência

As malhas de tripla torção são malhas metálicas romboidais com grande resistência à
tração utilizadas na estabilização de taludes. São fabricadas em arame galvanizado de
1,7 mm e são fornecidas em rolos de 4 x 100 m.

Malha de tripla torção

GEOCÉLULAS PROWEB
As geocélulas são um sistema tridimensional e flexível de confinamento de solos e materiais granulares. São fabricadas com placas texturizadas e perfuradas de polietileno de alta
densidade. Cada célula atua como uma pequena represa que retém o material de enchimento,
protegendo-o dos fluxos de água e vento superficiais. A geocélula também atua como uma
armadura interna do material de enchimento, conferindo-lhe maior resistência à compressão e
consequentemente uma maior capacidade de suporte.

A principal utilização das geocélulas é confinar e estabilizar terras vegetais ou materiais
granulares sobre superfícies com inclinação e terrenos pobres ou sem possibilidade de revegetação. Deste modo, é possível realizar plantações ou sementeiras e aumentar a capacidade
de suporte do material de enchimento. As geocélulas são instaladas em superfícies de 0 e
35º, já que inclinações superiores impedem o correto enchimento e a estabilidade a longo
prazo. São fabricadas em diferentes alturas e dimensões, podendo variar desde 50 mm até
300 mm de altura, e intervalos de soldadura entre 330 e 750 mm (com as placas dobradas).
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INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA E
REVEGETAÇÃO TECROC VERDE
O Tecroc Verde é um sistema de revegetação de superfícies artificiais ou impermeáveis. O seu objetivo é essencialmente
paisagístico, tendo a capacidade de integrar grandes intervenções humanas sobre o ambiente (infraestruturas, construção civil, instalações, etc.). O Tecroc Verde
foi desenvolvido com o objetivo de permitir
a sua aplicação em qualquer tipo de inclinação e clima. Por isso, foi dedicada especial atenção à estruturação do substrato,
de modo que este não seja lavado pelas
chuvas nem se perca pela desagregação.
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O Tecroc Verde é formado por várias geomalhas tridimensionais Trinter sobrepostas que confinam e estruturam o substrato. A matriz formada pelas geomalhas
e substratos especiais apresenta uma
excelente capacidade de arejamento e
drenagem para os sistemas radiculares,
garantindo em simultâneo a sua estabilidade a longo prazo. Sobre as geomalhas
volumétricas são instaladas georredes de
alta resistência ou malhas de tripla torção,
dependendo das características do suporte. Todo o conjunto é ancorado com tacos
de pólvora, ancoragens expansivas ou espigões de aço canelado, dependendo da
consistência do suporte.
O Tecroc Verde dispõe de uma versão
suspensa que permite a instalação sobre
membranas impermeáveis sem afetar
as mesmas. Este sistema consiste numa
georrede de alta resistência suspensa, sobre a qual são ancoradas as malhas volumétricas. Todo o sistema é lastrado para
evitar que o vento o mova.

FASES DE INSTALAÇÃO TECROC VERDE
Fase 0:
muro de betão,
betão projetado (gunite)
ou pedra
Fase 2:
instalação
de rega

Fase 1:
instalação de
malha trinter e
georredes
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Fase 3:
projeção
de substrato
e hidrossementeira

ESTABILIZAÇÃO TECROC
Os sistemas Tecroc são utilizados para a estabilização de taludes e encostas e consistem em
revestimentos compostos, nos quais são utilizadas geomalhas volumétricas para o controlo
da erosão, malhas metálicas, reforços de cabo de aço e cavilhas e ancoragens metálicas.
Aquilo que diferencia os sistemas Tecroc de outros sistemas de estabilização semelhantes é a
integração das malhas volumétricas de alta qualidade e as projeções de substrato SoLiq e
hidrossementeiras. Este tipo de acabamento é realizado sobre superfícies muito meteorizadas
ou terrosas e impede a erosão e a consequente perda de função das ancoragens e cavilhas, melhorando ainda drasticamente a integração paisagística e ambiental das obras de estabilização.
Dependendo das necessidades de estabilização, existem três tipos principais de sistema.
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Tecroc STD

A sua função é estabilizar de forma passiva a
superfície do talude ou encosta. O revestimento impede o deslocamento da superfície e que
os pequenos desprendimentos possam sair da
base do talude.
A sua instalação inclui a malha volumétrica Trinter e uma malha de tripla torção
sobreposta. Esta malha é ancorada com cabo
de aço perimetral e espigões tipo bengala em
aço canelado. Quando necessário, são colocadas ancoragens intermédias para a fixação
das malhas. Depois de instalados os revestimentos, são aplicados os tratamentos de revegetação.

Tecroc Active
Versão que inclui cavilhas para a estabilização
ativa de elementos rochosos instáveis.

Tecroc Plus
Esta versão inclui reforços cruzados de cabo
de aço e cavilhas. Com estes elementos, o
sistema é comportado ativamente, evitando a
ocorrência de desprendimentos.

Tecroc Extraplus
Realização que inclui redes romboidais
de cabo de aço, além dos reforços de cabo de
aço e da ancoragem. É o sistema de estabilização flexível mais potente.

INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA COLOROCK
Em algumas situações é inviável revegetar muros ou plataformas de betão ou paredes
rochosas. Para estas situações, existe um produto económico e de aplicação simples que
pode alterar o aspeto destas superfícies, modificando a sua cor e tornando-o mais
próximo das cores da natureza. Colorock é um produto que acelera os processos
de envelhecimento das superfícies, tornando-as mais harmoniosas com a paisagem.

ESTADO INICIAL
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48 HORAS DEPOIS

PROTETORES, TUTORES
Em muitas obras de restauração ambiental são realizadas plantações que precisam de proteção para melhorar
as taxas de sobrevivência da vegetação, para protegê-la de predadores ou para lhe fornecer suporte, garantindo
um crescimento equilibrado. Também são utilizadas estacas para ancorar biorrolos ou para construir barreiras de
contenção. Na Projar, dispomos de uma grande diversidade de protetores para plantações florestais e agrícolas,
diversos tamanhos de tutores de madeira e canas de bambu e materiais para o atado.
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COMPLEMENTOS
Para a instalação de muitos dos nossos sistemas são necessários complementos como espigões ou agrafos de
aço, clips de retenção para cavilhas, agrafadores industriais ou tubos de drenagem, entre outros.
Em geral, dispomos de todos os acessórios necessários para levar a cabo qualquer obra de restauração ambiental
e bioengenharia. Consulte-nos acerca de outros materiais.

Agrafador Bostitch

Proclip

Espigões

Espigões
gancho

Secção técnica

MATRIZ DE APOIO À SELEÇÃO DE TRATAMENTOS
Criámos uma matriz de seleção para ajudar na escolha de tratamentos
de controlo de erosão, revegetação e integração paisagística. A classificação e as soluções descritas baseiam-se na nossa experiência e na
forma como lidamos com a tomada de decisões em cada projeto. Não
pretende ser um guia exaustivo nem cientificamente rigoroso, mas sim
um resumo fiel da realidade técnica e comercial com que nos temos
vindo a deparar nos últimos 30 anos. O tipo de superfície a tratar foi
classificado em 3 blocos:
• Taludes artificiais e encostas naturais.
• Charcas e superfícies impermeabilizadas.
• Muros de alvenaria, betão projetado (gunite) e paredes rochosas;
gabiões; muros verdes.
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TALUDES ARTIFICIAIS E ENCOSTAS NATURAIS
SUPERFÍCIE

OBJETO

CARACTERÍSTICAS SUPORTE

Desmonte
Terrapleno/
encosta natural

Controlo de erosão e revegetação

Inclinação 25-35º (2h:1v-3h:2v)

Espalhamento terra vegetal + hidromanta
Rede de coco + projeções de substrato (25 mm) + hidromanta
Geomalha volumétrica trinter + projeção de substrato (25 mm) + hidrossementeira
Geocélulas + espalhamento terra vegetal + hidrossementeira
Rede de coco + projeções de substrato (25 mm) + hidromanta

“Clima seco
(<600 mm/ano)”

Geomalha volumétrica trinter + projeção de substrato (25 mm) + hidromanta

“Clima húmido
(>600 mm/ano)”

Geomalha volumétrica trinter + projeção de substrato (25 mm) + hidrossementeira

Rede de coco + projeções de substrato (25 mm) + hidromanta
Rede de coco + projeções de substrato (25 mm) + hidromanta

Inclinação 35-50º (3h:2v-2H:3V)

Geomalha volumétrica trinter R+ projeção de substrato (25 mm) + hidromanta

Inclinação 50-90 (2h:3v-0h:1v)

Tecroc STD: geomalha volumétrica trinter + malha tripla torção + projeção de substrato (25 mm) + hidromanta

Inclinação
0-25º(1h:0v-2h:1v)

Instabilidade
superficial
(deslocamento)
Estabilização

Superfície
irregular (sulcos,
pedras, ravinas,
prominências, etc.)
Superfície regular
(taludes novos ou
regularizados)

Inclinação 25-35º
(2h:1v-3h:2v)

Superfície
regular
(taludes
novos ou
regularizados)

“Clima seco
(<600 mm/ano)”

Hidrossementeira + manta de coco

Clima húmido
(>600 mm/ano)

Hidrossementeira + manta de coco

Hidromanta
Hidrossementeira

Superfície irregular (sulcos,
ravinas, prominências, pedras, etc.)

Rede de coco + hidrossementeira

Superfície regular
(taludes novos ou regularizados)

Hidrossementeira + manta de coco

Superfície irregular (sulcos,
ravinas, prominências, pedras, etc.)

Rede de coco + hidromanta

Hidromanta
Hidromanta
Hidromanta

Superfície regular
(taludes novos ou regularizados)

Tecroc STD fixo: geomalha volumétrica trinter + malha tripla torção + ancoragens intermédias
+ projeção de substrato (25 mm) + hidromanta

Superfície irregular
(sulcos, ravinas, prominências, pedras, etc.)

Tecroc STD fixo: geomalha volumétrica trinter + malha tripla torção + ancoragens intermédias
+ projeção de substrato (25 mm) + hidromanta

Desprendimentos rochosos

Tecroc extraforte: geomalha volumétrica trinter + malha tripla torção + ancoragem + rede de cabo de aço
+ reforço de cabo de aço
Tecroc extraforte: geomalha volumétrica trinter + malha tripla torção + ancoragem + reforço de cabo de aço
Tecroc extraforte: geomalha volumétrica trinter + malha tripla torção + ancoragem + rede de cabo de aço
+ reforço de cabo de aço

Instabilidade profunda

Tecroc extraforte: geomalha volumétrica trinter + malha tripla torção + ancoragem + reforço de cabo de aço
Integração
paisagística
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Taludes, encostas e áreas degradadas

Inclinação 0-25º (1h:0v-2h:1v)

SOLUÇÃO (de maior a menor intensidade)

Taludes rochosos e
mistos (pedra, betão
projetado (gunite),
terras)

Inclinação 35-90º (3h:2v-0h:1v)

Tecroc verde: 2 x geomalha volumétrica trinter + georrede/malha 3t + projeção de substrato (60 mm)

CHARCAS E SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS
SUPERFÍCIE

OBJETO

CARACTERÍSTICAS SUPORTE

SOLUÇÃO (de maior a menor intensidade)
Colchão orgânico + plantação

Águas calmas
(0-2 m/s)

Inclinação 25-35º
(2h:1v-3h:2v)

Geocélulas + hidromanta
Hidrossementeira + manta orgânica

Controlo de erosão
e revegetação de
margens
Águas com corrente
(2-5 m/s)

Massas de água
e infraestrutura
hidráulica

Inclinação 25-35º
(2h:1v-3h:2v)

Colchão orgânico + plantação

Inclinação 35-50º
(3h:2v-2h:3v)

Geomalha volumétrica trinter + projeção de substrato + hidromanta

Geocélulas + hidromanta

Geomalha volumétrica trinter + hidromanta
Muro Krainer

Contenção e
formação
de margens

Águas calmas (0-2 m/s)

Muro de geocélulas sobrepostas
Águas com corrente (2-5 m/s)

Integração
paisagística sobre
impermeabilizações

Biorrolos + estacas de madeira + plantação

Inclinação 25-35º (2h:1v-3h:2v)
Inclinação 35-50º (3h:2v-2h:3v)

Muro Krainer
Geotêxtil + geocélulas + esticadores + espalhamento de terra vegetal + hidromanta
Tecroc verde mbr: georrede + 2 x trinter + georrede + lastros + projeção de substrato (60 mm) + hidromanta
Tecroc verde mbr: georrede + 2 x trinter + georrede + lastros + projeção de substrato (60 mm) + hidromanta

Dependendo do clima, a rega pode ser imprescindível, especialmente em sistemas em superfícies com mais de 45º e/ou sobre suportes impermeáveis.

MUROS DE ALVENARIA, BETÃO PROJETADO (GUNITE) E PAREDES ROCHOSAS; GABIÕES; MUROS VERDES
SUPERFÍCIE

OBJETO

Muros de
alvenaria, betão
projetado (gunite) e paredes
rochosas

Integração
paisagística
(revestimento da
superfície)

Gabiões

Integração paisagística (revestimento da
superfície)

Muros verdes

CARACTERÍSTICAS SUPORTE

SOLUÇÃO (de maior a menor intensidade)

Com aplicação prévia de camada de proteção,
arejamento e drenagem

Tecroc verde urban: lâmina de drenagem + 2 x geomalha volumétrica trinter + georrede + projeção de substrato (60 mm)

Aplicação direta sobre o suporte

Tecroc verde: 2 x geomalha volumétrica trinter + georrede/malha 3t + projeção de substrato (60 mm)
Colorock

Gabião enchimento de terra

Geomalha volumétrica trinter + projeção de substrato (25 mm) + hidromanta

Gabião enchimento de seixos/brita

Tecroc verde: 2 x geomalha volumétrica trinter + georrede/malha 3t + projeção de substrato (60 mm)

Construção

Georrede de alta resistência + rede orgânica + hidromanta

Revegetação superficial

Geomalha volumétrica trinter + projeção de substrato (25 mm) + hidromanta

Dependendo do clima, a rega pode ser imprescindível, especialmente em sistemas em superfícies com mais de 45º e/ou sobre suportes impermeáveis.
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MISTURAS DE SEMENTES TIPO
CLIMA OCEÂNICO

MISTURAS TIPO PARA TRATAMENTOS PROJETADOS

ZONAS SEMIÁRIDAS

Un.

Quantidade

Mulch de madeira termicamente tratada Ecofibra

g/m2

100

Estabilizador orgânico Stable Plus

g/m2

10

Fertilizante de libertação lenta Azolon

g/m2

20

Ácidos húmicos-fúlvicos Humipro

cc/m2

10

Sementes de revegetação

g/m

25

2

Cornija Cantábrica,
Norte de Navarra e
Norte da Catalunha.

Andaluzia e Levante com
influência litoral, Baleares.

Dosagem: 30 g/m2

Dosagem: 30 g/m2

Dosagem: 30 g/m2

Dosagem: 30 g/m2

15% Agropyrum repens
25% Festuca arundinacea
25% Lolium perenne
15% Bromus inermis
10% Medicago lupulina
10% Lotus corniculatus

20% Festuca arundinacea
15% Agropyrum cristatum
20% Lolium rigidum
10% Medicago sativa
10% Melilotus officinalis
15% Onobrychis viciifolia
10% Vicia sativa

30% Festuca arundinacea
10% Paspalum notatum
20% Cynodon dactylon
15% Agropyrum cristatum
10% Lolium rigidum
15% Onobrychis viciifolia

25% Lolium perenne
25% Phleum pratense
20% Festuca arundinacea
10% Bromus inermis
10% Poa trivalis
10 %Trifolium pratensis

RECOMENDAÇÕES DE ÉPOCAS DE SEMENTEIRA E REGA DE
MANUTENÇÃO DE PRADOS RÚSTICOS

HIDROMANTA (9-12 MESES DE PROTEÇÃO)
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Material

Un.

Mulch de hidromanta Ecoflex HP-FGM

g/m2

Fertilizante de libertação lenta Azolon

g/m

Ácidos húmicos-fúlvicos Humipro

cc/m

Sementes de revegetação

g/m

A época adequada para a sementeira depende do clima, pois as sementes necessitam de uma temperatura e humidade mínimas para a sua germinação e
desenvolvimento. Além disso, sabemos que em algumas circunstâncias pode
ser necessário assegurar o desenvolvimento e sobrevivência da cobertura vegetal, o que torna necessária a rega. Abaixo apresentamos uma tabela síntese
e orientadora para facilitar a seleção do momento da sementeira, bem como a
avaliação dos custos da rega de prados rústicos.
É importante ter em conta que a rega de manutenção pode ser insuficiente para
conseguir uma boa germinação. Caso seja necessário assegurar este processo,
recomendamos fazer regas leves e frequentes durante 3-4 semanas.

Quantidade

350-500
20

2

10

2

25

2

PROJEÇÃO DE SUBSTRATO (20-25 MM)
Material

Un.

Quantidade

Mulch de madeira termicamente tratada Hortifibra

g/m

460

Substrato 50-50% coco-turfa Landscaping

l/m2

13,92

Estabilizador orgânico Stable Plus

g/m

100

Argila 0-1 mm Bara Clay

g/m

625

Retentor de humidade fino Stocksorb

2

g/m

50

Fertilizante orgânico Topmix

g/m2

250

Sementes de revegetação

g/m2

25

Mulch de hidromanta Ecoflex HP-FGM

g/m2

150

2

2
2

CLIMAS FRIOS DE MONTANHA

Clima continental e
mediterrâneo interior:
Castela-Leão,
Castela-La Mancha,
Extremadura, Aragão,
La Rioja, Sul de Navarra,
Levante e Andaluzia interior.

HIDROSSEMENTEIRA
Material

ZONA MEDITER. LITORAL

CLIMA
Mediterrâneo
Mediterrâneo
continental
Oceânico
Montanha

SEMENTEIRA/REGA

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

TOTAL

Sementeira
Rega (mm)

14

10

30

42

63

102

143

137

82

0

17

0

640

0

0

13

26

60

132

200

183

111

27

0

0

752

0

0

0

0

0

0

65

53

0

0

0

0

118

0

0

0

0

0

57

124

111

59

0

0

0

351

Sementeira
Rega (mm)
Sementeira
Rega (mm)
Sementeira
Rega (mm)

RELAÇÕES DE FORMA EM TALUDES

ANCORAGEM DE GEOCÉLULAS E GEOMALHAS VOLUMÉTRICAS TRINTER ®

A trigonometria dos taludes é frequentemente um tema que gera dúvidas nas obras,
sendo a sua compreensão essencial para poder propor tratamentos e realizar medições.

A ancoragem adequada de revestimentos permanentes é fundamental para a sua estabilidade

COEFICIENTE
HIPOTENUSA/
PLANTA

GRAUS

2:1

26,57

1,11

3:2

33,69

1,2

1:1

45

1,41

2:3

56,31

1,8

1:2

63,44

2,23

1:3

71,57

3,16

ANCORAGEM EM TALUDES E ENCOSTAS
COESÃO DO MATERIAL DE ENCHIMENTO; C’=0,1 T/M2

ANCORAGENS POR M2 EM GEOCÉLULA 10 CM
ÂNGULO TALUDE ΦT

1:3
1:2
2:3

H:V

OH:1V

INCLINAÇÃO

a longo prazo. As geocélulas e as geomalhas volumétricas são os revestimentos permanentes
mais utilizados e estes sistemas podem ser aplicados tanto em superfícies secas como em
canais e charcas. Em seguida, descrevemos as recomendações de ancoragem para estes sistemas quando são cheios com terras vegetais coesas (c’ = 0,1 t/m2) no caso das geocélulas ou
com projeções de substrato no caso das geomalhas volumétricas.
As ancoragens recomendadas destinam-se às condições de talude mais desfavoráveis, ou seja
com talude em fluxo paralelo. Isto ocorre quando, devido a uma ascensão do nível freático ou
em consequência de um fluxo subsuperficial originado por chuvas, existe um impulso hidráulico a partir do interior do talude que faz com que o sistema de revestimento “flutue”.
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3:2
2:1

O coeficiente hipotenusa/planta
é aquele que multiplicado pela
medição na planta do talude nos dá
a superfície real do talude

Ângulo de atrito interno material de enchimento ø’

COESÃO DO MATERIAL DE ENCHIMENTO; C’=0,1 T/M2

As geocélulas são um sistema ideal para estabilizar estratos de material fértil sobre
superfícies com inclinação, compactas ou impermeabilizadas. No entanto, têm um limite de
aplicação que depende do ângulo do talude dos materiais de enchimento. Quando são instalados acima deste ângulo, os tabiques das células ficam a descoberto, degradando o aspeto
da instalação, perdendo funcionalidade e permitindo que a radiação ultravioleta decomponha
os materiais sintéticos, fazendo com que o sistema colapse a médio prazo.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

35

1

1

1

1

1

40

1

1

1

1

1

ÂNGULO TALUDE ΦT
20

Ângulo de atrito interno material de enchimento ø’

25

30

35

40

25

1

2

3

4

5

30

1

2

3

3

4

35

1

1

2

3

4

40

1

1

2

3

3

Nota: Para elevar o FS a 1,5, com base numa ancoragem de 0,025 tn (D = 10 mm // C = 60 cm)

COESÃO DO MATERIAL DE ENCHIMENTO; C’=0,1 T/M

10
50 0m
m m
m

25

ANCORAGENS POR M2 EM GEOCÉLULA 20 CM

ANCORAGENS POR M2 EM GEOMALHA
VOLUMÉTRICA TRINTER DE 25 MM

2

ÂNGULO TALUDE ΦT
0m

m

1

40

25

25

1:

35

30

ÂMBITO DE APLICAÇÃO DE GEOCÉLULAS

3:2

30

Nota: Para elevar o FS a 1,5, com base numa ancoragem de 0,025 tn (D = 10 mm // C = 60 cm)

1H:OV

Ângulo do talude
estável em terras
vegetais

25

25
3:

2

Tabique geocélula
Enchimento terra
vegetal

Ângulo de atrito interno material de enchimento ø’

40

45

50

60

70

1

1

1

1

1

30

1

1

1

1

1

35

1

1

1

1

1

40

1

1

1

1

1

Nota: Para elevar o FS a 1,5, com base numa ancoragem de 0,025 tn (D = 8 mm // C = 20 cm)

ANCORAGEM EM CANAIS E LEITOS COM CORRENTE
O fluxo hidráulico gera uma tensão de tração que tende a arrancar os revestimentos e a
arrastá-los. Para evitar que isto ocorra, o sistema de ancoragem deve proporcionar uma
resistência superior à tensão de tração mobilizada pela corrente. Embora a tensão de tração do fluxo deva ser calculada em cada passo particular, é possível dar um valor de resistência à tração dos sistemas de revestimento com e sem vegetação.

BIORROLO
SOBRE TALUDES

1m

Enchimento extradorso
com material
escavação vala

Em seguida, apresentamos os valores típicos, bem como outras condições limitativas para
a utilização de revestimentos de bioengenharia de solos em situações com corrente de
água.

PLANOS DE PLANTAÇÃO/ANCORAGEM EM TRIÂNGULO

≈ 4 ud/m2
0.25 m2/ud

0.55 m

0.65 m
0.35 m

≈ 6 ud/m2
0.17 m2/ud

≈ 9 ud/m2
0.11 m2/ud

≈ 12 ud/m2
0.08 m2/ud

COLOCACIÓN BIORROLLOS

Estaca madeira trat. III
ø 6-8 cm // C 3 x
(altura barreira biorrolos)
colocadas em triângulo
em ambos os lados da
barreira e atadas com
corda de poliéster de
ø 6-8 cm

1

3:2

1m

3m
3m

2:1

4,5 m
3m

3m

6m

BIORROLOS
CONTENÇÃO
MARGENS

1:

Biorrolo
ø20-30 cm

Biorrolo ø20-30 cm
colocados e
vala 10-15 cm

0.30 m

0.25 m

0.45 m

0.45 m

0.55 m

Espigão em aço
canelado ø10 mm
// 60 cm colocados
em contraencosta
e atravessando o
biorrolo

≈ 3 ud/m2
0.33 m2/ud

≈ 2 ud/m2
0.5 m2/ud

0.40 m
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≈ 1 ud/m2
1 m2/ud

0.60 m

0.30 m

≈ 0.5 ud/m2
2 m2/ud

0.75 m

0.95 m

1.05 m

1.35 m

1.50 m

Biorrolo

1H:OV

1H:OV

1H:OV

Na Projar, dispomos de documentação técnica editável para facilitar o trabalho dos projetistas
(cadernos de especificações técnicas, orçamentos discriminados, detalhes construtivos e imagens)

ø30 cm

Produtos
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Apresentamos a nossa seleção de
produtos, alguns fabricados por nós
e outros aprovisionados por fornecedores nacionais e internacionais de
referência, sempre com garantia de
fornecimento e qualidade.

PRODUTO

DESCRIÇÃO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FORMATO

HIDROSSEMENTEIRAS

Hortifibra

Mulch de hidrossementeira de
madeira

Madeira termicamente tratada sob pressão controlada

Fardos 23 kg

Ecofibra ®

Mulch de hidrossementeira de
madeira

Madeira termicamente tratada sob pressão controlada alta cobertura com corante

Fardos 22,7 kg

Ecofibra ® +
tackifier

Mulch de hidrossementeira
de madeira com estabilizador

Madeira termicamente tratada sob pressão controlada alta cobertura com corante e estabilizador orgânico

Fardos 22,7 kg

HIDROMANTAS

Ecomatrix ® EFM

Mulch de hidromanta

Madeira termicamente tratada sob pressão controlada de alta cobertura com corante, fibras onduladas de reforço,
estabilizador e retentor de humidade sintéticos e partículas minerais. 12 meses de proteção. 100% biodegradável

Fardos 22,7 kg

Ecoaegis ® BFM

Mulch de hidromanta

Madeira termicamente tratada sob pressão controlada de alta cobertura com corante, estabilizador e retentor de
humidade sintéticos. 12 meses de proteção. 100% biodegradável

Fardos 22,7 kg

Ecoflex ® HP-FGM

Mulch de hidromanta

Madeira termicamente tratada sob pressão controlada de alta cobertura com corante, fibras onduladas de reforço,
estabilizador e retentor de humidade sintéticos e partículas minerais. 18 meses de proteção. 100% biodegradável

Fardos 22,7 kg
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PROJEÇÕES DE SUBSTRATO

Proganics TM

Projeção de substrato

Fibra de madeira e casca termicamente tratada, estabilizador, carvão ativo, micorrizas e bactérias benéficas
e extratos de algas. 100% biodegradável

Fardos 22,7 kg

Proganics TM Dual

Projeção de substrato
com hidromanta

Fibra de madeira termicamente tratada sob pressão controlada, estabilizador, molhante e retentor de
humidade poliméricos, fibras onduladas de reforço, carvão ativo, bactérias ativadoras e extratos de algas.
100% biodegradável

Fardos 22,7 kg

Projeção de
substrato SoLiq

Projeção de substrato
com fórmula própria

Mulch de madeira Hortifibra | Substrato Landscaping (50% fibra de coco/50% turfa) | Estabilizador Stable Plus |
Argila Bara Clay | Fertilizante orgânico Topmix | Retentor de humidade Stockosorb | Fertilizante de libertação lenta
Azolon | Ácidos húmicos/fúlvicos Humipro

Formulação
e formato
consoante as
necessidades

PRODUTO

DESCRIÇÃO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FORMATO

MATERIAIS COMPLEMENTARES
Fertilizante
mineral NPK

Fertilizante complexo NPK

Granulado 15-15-15

Sacos de 25 ou
40 kg

Fertilizante
libertação lenta
Azolon

Fertilizante complexo NPK + Mg
+S

Granulado 15-10-15 (2-22) com metileno-ureia

Sacos de 25 kg

Topmix

Fertilizante orgânico Topmix

Fabricado a partir de estrume estabilizado em pellets

Sacos de 25 kg

Stocksorb ®

Hidrogel retentor de
humidade Stocksorb

Ácido poliacrílico-sal de potássio com reticulação Tamanho grânulo 1-2,5 mm | Absorção média 180-260 ml/g
80% de rendimento aos 50 ciclos

Sacos de 25 kg

HumiPro

Ácidos húmicos-fúlvicos

Ácidos húmicos-fúlvicos provenientes de leonardita | 16% de extrato húmico total

Garrafões de 20 L

Stable Plus

Estabilizador orgânico
para hidrossementeiras

Fabricado a partir de sementes de Plantago ovata

Sacos de 25 kg

Hydropam

Estabilizador sintético
para hidrossementeira

Copolímero aniónico à base de acrilato de sódio

Sacos de 25 kg

Silk color

Corante marcador para
hidrossementeiras

Mistura de poliacrilamida aniónica, argila e cristais de corante | Cor verde que desaparece ao fim de poucas
semanas

Sacos de 25 kg

Substrato
Landscaping

Substrato de fibra de coco e turfa
para jardinagem

50% fibra de coco 50% turfa loira | 0-30 mm pH 4,7-5,2 | EC 10-15 mS/m

Sacos de 120 L

Argila Bara Clay

Argila para melhoria de substrato
e solos

Argila natural originária da Suécia | Granulometria 0-1 mm

Sacos de 20 kg

ENVELHECEDOR DE PEDRA E BETÃO COLOROCK
Colorock

Envelhecedor de superfícies em
pedra e betão

Composição: catiões de ferro, manganês e sódio; e aniões acetato e sulfato.
Fórmula líquida concentrada inócua para o ambiente e para as qualidades estruturais do suporte

Garrafões de 19 L

HIDROSSEMEADORES FINN (outros modelos sob consulta)
FINN T-60

Hidrossemeador T-60

Motor gasolina Kohler 25,3 CV | Transmissão hidráulica | Capacidade de trabalho 1890 litros

Hidrossemeador
completo

FINN T-170

Hidrossemeador T-170

Motor diesel Tier 4F 65 CV | Transmissão hidráulica | Capacidade de trabalho 5678 litros

Hidrossemeador
completo

FINN T-280

Hidrossemeador T-1280

Motor John Deere 4045T turbo-diesel 116 CV | Transmissão hidráulica | Capacidade de trabalho 9464 litros

Hidrossemeador
completo
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PRODUTO

DESCRIÇÃO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FORMATO

MANTAS ORGÂNICAS (outros modelos sob consulta)
Fijavert HC

Manta orgânica de feno e coco

50% feno 50% coco | 250-700 g/m2 | 2 x rede de polipropileno fotodegradável

Rolos de 2,4 x 50 m

Fijavert C350

Manta orgânica de coco

100% coco; 250-700 g/m2 | 2 x rede de polipropileno fotodegradável

Rolos de 2,4 x 50 m

Fijavert C400 +
semente

Manta orgânica de coco com sementes

100% coco; 400 g/m2 | 2 x rede de polipropileno fotodegradável | 30 g/m2 de sementes de revegetação consoanRolos de 2,4 x 25 m
te as necessidades | Lâmina de papel de 30 g/m2

Fijavert Yute
Soil Saver

Manta 100% orgânica de coco e
rede de juta

Matriz 100% coco; 300-600 g/m2 | 2 x Rede de juta 46 g/m2

Rolos de 2,4 x 30 m

Fijavert Plantex ®

Manta orgânica de coco com malha
anti-ervas Plantex

Matriz 100% coco | Rede de polipropileno fotodegradável | Malha anti-ervas em polipropileno não tecido |
Plantex

Rolos de 2,4 x 30 m

Fijavert 3D

Manta orgânica de coco com
geomalha volumétrica

Matriz 100% coco 350 g/m2 | Geomalha tridimensional 10 mm fabricada por extrusão | 2 x rede de polipropileno fotodegradável

Rolos de 20 x 25 m

REDES ORGÂNICAS (outros modelos sob consulta)
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Econet 400

Rede orgânica de fibra de coco

100% coco; 400 g/m2 | Abertura de malha 30 x 30 mm

Rolos de 2 x 50 m

Econet 700

Rede orgânica de fibra de coco

100% coco; 700 g/m | Abertura de malha 15 x 15 mm

Rolos de 2 x 50 m

Econet 700 extra

Rede orgânica de fibra de coco

100% coco; 700 g/m | Abertura de malha 11 x 11 mm

Rolos de 2 x 50 m

2
2

BIORROLOS, COLCHÕES E MANTAS FLUTUANTES
Prorroll

Biorrolos de fibra de coco

Matriz 100% coco; 100-110 kg/m3 | Rede de polipropileno de 45 x 45 mm

ø 20, 30, 40 e 50 cm

Prowet 400

Colchão de fibra de coco

Matriz 100% coco; 1750 g/m2 | 2 x rede de coco de 400 g/m2

Rolos de 1 x 5 m

Fitofloat Coir

Manta flutuante para vegetação
helófita

Colchão orgânico Prowet 400 | Flutuadores de PEAD | Geomalha volumétrica Trinter | Flutuabilidade 3,5 kg/m2

Rolos de 1 x 5 m

Comprimento 3 m

PROTETORES E ESTACAS
Protetores

Protetores para plantações

Protetores plásticos em diferentes tamanhos e tipos de malha

À unidade e paletes

Estacas e
meias estacas

Estacas de madeira para usar como
tutores e em pequenas construções

Estacas de madeira torneadas com tratamento tipo III | Diâmetros: 5, 6, 8, 10, 12 | Comprimentos: 1, 2, 2,4, 2,5,
2,3

À unidade e paletes

Atado

Fios e cintas para prender aos
tutores

Diferentes tamanhos e tipos de fecho

Rolos e un.

PRODUTO

DESCRIÇÃO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FORMATO

GEOMALHAS, GEORREDES E MALHAS DE TRIPLA TORÇÃO
Trinter ®

Geomalha volumétrica para o controlo de erosão

Polipropileno + Polietileno de alta densidade
Estabilização UV 25 anos | 320 g/m2; 25 mm de espessura; resistência à tração 3 kN/m
Abertura malha 10 x 10 mm

Rolos 2 x 25 m

Trinter ® L

Geomalha volumétrica leve para o controlo de erosão

Polietileno de alta densidade | Estabilização UV 25 anos | 280 g/m2; 25 mm de espessura;
resistência à tração 0,6 kN/m | Abertura malha 10 x 10 mm

Rolos 2 x 25 m

Trinter ® R

Geomalha volumétrica reforçada para o controlo de
erosão

Polipropileno + Polietileno de alta densidade
Estabilização UV 25 anos | Georrede de alta resistência em poliéster de 35-20 kN | 500 g/m2;
25 mm de espessura; abertura malha 10 x 10 mm

Rolos 2 x 25 m

Georredes
EGA

Georrede de reforço poliéster

Poliéster de alta tenacidade com revestimento polimérico | Resistências à tração longitudinal de
20 a 200 kN

Rolos de 3,9 x 100 m

Malha 3T

Malha metálica de tripla torção

Malha metálica galvanizada de tripla torção
Tipo 8 x 10-16; fio 2,7 mm

Rolos de 4 x 100 m

GEOCÉLULAS
Proweb

Geocélulas para o controlo de erosão e contenção de
solos

Fabricadas em polietileno de alta densidade texturizado e perfurado | Cor negro de fumo e Hals
| Estabilização UV 1,5% (negro de fumo) e 2% (cores Hals) | Alturas: 50, 75, 100, 150, 200, 250,
300 mm Intervalos de soldadura: 330, 356, 375, 462, 660, 712, 750 mm

Placas com dimensões
consoante o tamanho
de célula

COMPLEMENTOS
Agrafador
Bostitch

Agrafador industrial

Aluguer e venda de agrafadores industriais Bostitch para a instalação de geocélulas e similares

Unidades

Agrafadores
Bostitch

Agrafadores industriais de aço

Agrafadores em diversos tamanhos para agrafador Bostitch

Caixas

Proclip

Clip de retenção para espigões em aço canelado

Clip sintético com separadores de retenção para espigões em aço canelado de 12 mm

Unidades

Espigões
em U

Espigões em U em aço canelado

ø 8 mm; dimensões 20 x 8 x 20 cm

Unidades

Espigões tipo
bengala

Espigões tipo bengala em aço canelado

ø 12 mm; C 60 e 80 cm

Unidades

Espigões
retos

Espigões tipo bengala em aço canelado

ø 12 mm; C: 30, 60 e 80 cm

Unidades
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