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1 INTRODUÇÃO 

A presente memória descritiva e justificativa é relativa ao dispositivo de captura de Enguias-

Europeias a instalar no açude da Grela, localizado no rio Vouga. 

O dispositivo ficará instalado junto ao canal existente na margem direita 

(ver Fotografia 1.1). 

Fotografia 1.1 - Açude da Grela. Local proposto para a instalação do 
dispositivo de captura de Enguia-Europeia. 
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2 DESCRIÇÃO GERAL DA SOLUÇÃO PROPOSTA 

A solução proposta para o dispositivo de captura de Enguia-Europeia no açude da Grela é 

constituída por cinco (5) bacias de transição/repouso, por uma (1) bacia de recolha e 

contagem (adiante designado por dipositivo de contagem e captura) e por uma (1) bacia de 

descarga. Estas duas últimas bacias ficarão localizadas no interior de um compartimento 

existente no açude, no encontro direito do açude. 

No Desenho 1 apresenta-se a implantação geral da solução proposta. 

Para efetuar a transição do leito do rio para o dispositivo de captura, designadamente o acesso 

à Caleira n.º 1, prevê-se a execução de um pequeno canal (cerca de 50 cm de largura por 

10 cm de altura) escavado no maciço rochoso a jusante do açude. Após a sua execução 

prevê-se aplicação de um revestimento do tipo “tiles” no rasto do canal em toda a sua 

extensão. 

O caudal de atração do dispositivo de captura será retirado do canal, com recurso a uma 

bomba submersível a instalar no seu interior. A entrada de água será efetuada no topo da 

Caleira n.º 5, garantindo-se o escoamento gravítico até a estrutura de entrada do dispositivo. 

Complementarmente, propõe-se a libertação de um caudal adicional de atração na entrada 

do canal escavado no maciço rochoso para aumentar a atratividade do dispositivo. Para o 

efeito, prevê-se a instalação de uma nova tubagem e de uma nova bomba submersível. A 

libertação do caudal à entrada do canal será efetuada com recurso a um pequeno troço de 

tubo perfurado. 

A drenagem/esvaziamento do dipositivo de contagem e captura será efetuada para o interior 

do canal existente, com recurso a uma tubagem de PVC DN63. Para o efeito, deverá ser 

instalada uma válvula de cunha na base da bacia de descarga. 

A passagem entre as bacias 4 e 5 será efetuada através de um tubo de PRFV DN200, 

prevendo-se, para tal, a execução de duas aberturas nas paredes existentes para permitir a 

passagem do tubo. 

A bacia n.º 5 ficará instalada ao nível do solo. 

As caleiras serão instaladas com as seguintes inclinações e apresentam os seguintes 

comprimentos: 

– Caleira n.º1 – inclinação 35º / 1,60 m; 

– Caleira n.º2 – inclinação 45º / 1,60 m; 

– Caleira n.º3 – inclinação 45º / 1,60 m; 

– Caleira n.º4 – inclinação 45º / 1,60 m; 

– Caleira n.º5 – inclinação 45º / 3,50 m. 
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Prevê-se a instalação de uma plataforma de aço no lado direito do canal, para permitir a 

passagem dos tubos entre o canal e a bacia n.º5. 

O acesso às bacias n.º 3 e 4 será efetuado a partir da cobertura do abrigo existente no lado 

esquerdo do canal. Para o efeito, prevê-se a instalação de escadas e de guardas metálicas. 

Este acesso permitirá realizar as operações de limpeza e manutenção das referidas bacias. 

A manutenção e limpeza das bacias n.º 1 e 4 será efetuado a partir da plataforma de acesso 

existente no lado esquerdo do canal, com recurso a um ancinho. 

Prevê-se a instalação de um quadro elétrico para alimentação de energia das bombas 

submersíveis a instalar. O local de instalação do quadro deverá ser ajustado na obra. 

O quadro será alimentado de energia a partir das instalações elétricas existentes no 

aproveitamento hidroelétrico da Grela. Assume-se como ponto de ligação o quadro elétrico 

existente na central hidroelétrica da margem direita (serviços auxiliares). No entanto, este 

aspeto deverá ser confirmado em fase de obra junto do proprietário. 

Prevê-se a reabilitação de paredes e pavimento do compartimento existente com cerca de 

40 m2 de área incluindo fornecimento e aplicação de azulejos em paredes e pavimento e todos 

os trabalhos, materiais e acessórios necessários à perfeita execução. 

A iluminação a instalar no interior do compartimento existente deverá ser à prova de água. 
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3 ÂMBITO DO FORNECIMENTO 

No Desenho 1 apresenta-se uma planta geral e os perfis transversais da instalação. 

A instalação é constituída pelas seguintes componentes: 

- Quatro (4) caleiras de poliéster/fibra de vidro, com dimensões 0,5 m de largura x 1,6 

m de profundidade x 0,15 m de altura; 

- Uma (1) caleira de poliéster/fibra de vidro, com dimensões 0,5 m de largura x 3,5 m 

de profundidade x 0,15 m de altura; 

- Cinco (5) bacias de transição/repouso, de poliéster, com dimensões 0,5 m de largura 

x 1,2 m de profundidade x 0,40 m de altura, com recurso a apoios de aço inox 

(Desenho 1); 

- Estrutura metálica de abrigo do equipamento, com dimensões 1,0 m de largura x 1,0 

m de profundidade x 1,65 m de altura. (Desenho 2). 

- Um (1) dispositivo de recolha e contagem, constituído por duas (2) bacias: uma bacia 

com dimensões 0,4 m de largura x 0,4 m de profundidade x 0,40 m de altura, e outra 

bacia com dimensões 0,67 m de largura x 0,67 m de profundidade x 0,67 m de altura. 

(Desenho 2). 

- Tubagem de PRFV DN 200 numa extensão de cerca de 4,70 m (Desenho 1). 

- Plataforma de aço inox (sem guardas) sobre a tubagem de PRFV DN200 

(Desenho 1). 

- Tubagem de PVC DN 63 de abastecimento da bacia de recolha e contagem, numa 

extensão de cerca de 13 m, incluindo ligação à bomba submersível n.º1. 

- Tubagem de PVC DN 63 de abastecimento à entrada do canal esculpido no maciço 

rochoso, numa extensão de cerca de 25 m, incluindo o troço terminal com 20 cm de 

extensão em tubo perfurado e ligação à bomba submersível n.º2. 

- Duas (2) bombas submersíveis com caudal de 20 m3/h e altura manométrica de cerca 

de 7 m; 

- Instalações elétricas e quadro exterior de alimentação de energia da bomba. 

- Porta de alumínio adequada para um vão com 1,00 (lar.) x 2,20 (alt.) m2 

- Tubagem de PVC DN 63 de esvaziamento da bacia de descarga, numa extensão de 

cerca de 5 m. 
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A opção pelo aço inox nos diversos elementos metálicos teve em conta o ambiente agressivo 

onde será realizada a instalação.  

No Anexo 1 apresenta-se a lista de preços do fornecimento. 
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4 PROGRAMAÇÃO DOS TRABALHOS 

Na figura seguinte apresenta-se o cronograma de execução da instalação. 

 

 

 

1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª
Fabrico das componentes do dispositivo 
Trabalhos de instalação do dispsitivo
Ensaios

Atividade
Mês 1

Semanas Semanas
Mês 2
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ANEXO 1 – LISTA DE PREÇOS DO FORNECIMENTO 

Item Designação dos Trabalhos un Quant. 

      
1 Fornecimento e Montagem de caleiras, bacias e tubagem DN200   
      
1.1 Fabrico, transporte e montagem de 4 caleiras com dimensões 0,50 m (larg.) por 0,15 m 

(alt.), com 1,60 m de extensão, incluindo fornecimento e montagem de fixações 
compostas por cantoneiras de abas iguais L50x50x7 e travamento com barra lisa 40x7 
em aço inox AISI 304, cantoneiras para ligação entre caleiras, parafusos inox e todos os 
trabalhos e materiais acessórios e complementares à sua execução, de acordo com as 
peças desenhadas 

vg 1 
      
1.2 Fabrico, transporte e montagem de 1 caleira com dimensões 0,50 m (larg.) por 0,15 m 

(alt.), com 3,50 m de extensão, incluindo fornecimento e montagem de fixações 
compostas por cantoneiras de abas iguais L50x50x7 e travamento com barra lisa 40x7 
em aço inox AISI 304, cantoneiras para ligação entre caleiras, parafusos inox e todos os 
trabalhos e materiais acessórios e complementares à sua execução, de acordo com as 
peças desenhadas 

vg 1 
      
1.3 Fabrico, transporte e montagem de bacias (5 unidades), com dimensões 0,50 m (larg.) 

por 0,40 m (alt.), com 1,20 m de comprimento, incluindo fornecimento e montagem de 
fixações compostas por cantoneiras de abas iguais L50x50x7 e travamento com barra lisa 
40x7 em aço inox AISI 304, parafusos inox e todos os trabalhos e materiais acessórios e 
complementares à sua execução, de acordo com as peças desenhadas. 

vg 1 
      
1.4 Fornecimento e Montagem de conduta de PRFV DN 200 (extensão total 4,70 m), 

incluindo abertura de carotes para passagem do tubo nas paredes e todos os trabalhos e 
materiais acessórios e complementares à sua execução, de acordo com as peças 
desenhadas. 

vg 1 
      
1.5 Fabrico, transporte e montagem de dispositivo de recolha e contagem, constituido por 

duas bacias com as seguintes características, a primeira bacia ("bacia de recolha e 
contagem") com dimensões 0,40 m (larg.) por 0,40 m (comp.) e 0,40 m (alt.), e a segunda 
bacia ("bacia de descarga") com dimensões 0,67 m (larg.) por 0,67 m (comp.) e 0,67 m 
(alt.), incluindo fornecimento e montagem de fixações compostas por cantoneiras de abas 
iguais L50x50x7 em aço inox AISI 304, parafusos inox e todos os trabalhos e materiais 
acessórios e complementares à sua execução, de acordo com as peças desenhadas. 

vg 1 
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Item Designação dos Trabalhos un Quant. 

      
2 Bombas e respetivas instalações elétricas e circuitos hidráulicos DN63     
        
2.1 Fornecimento, transporte e montagem de bomba submersível com boia adequada 

para caudal de 20 m3/h e 7 m de altura de elevação incluindo todos os trabalhos 
necessários à sua perfeita instalação. 

un 2 

        
2.2 Fornecimento, transporte e montagem de tubagem de PVC DN63 (abastecimento 

- dispositivo de recolha e contagem), com abraçadeiras metálicas espaçadas de 
1m incluindo furação de grelha metálica e todos os trabalhos e materiais 
acessórios e complementares necessários à sua execução. 

ml 13 

        
2.3 Fornecimento, transporte e montagem de tubagem de PVC DN63 (abastecimento 

- libertação de caudal adicional de atração na entrada do canal escavado no 
maciço rochoso), incluindo troço de tubo perfurado (com aprox. 1 m), com 
abraçadeiras metálicas espaçadas de 1m incluindo furação de grelha metálica e 
todos os trabalhos e materiais acessórios e complementares necessários à sua 
execução. 

ml 25 

        
2.4 Fornecimento, transporte e montagem de válvulas DN63 e  respetivos acessórios 

de ligação à tubagem. 
un 3 

        
2.5 Fornecimento, transporte e montagem de tubagem de PVC DN63 (drenagem), 

com abraçadeiras metálicas espaçadas de 1m incluindo furação de grelha 
metálica e todos os trabalhos e materiais acessórios e complementares 
necessários à sua execução. 

ml 6 

        
2.6 Instalações elétricas     
        
2.6.1 Quadro elétrico completo para instalação no exterior, fixação mural, em material 

termoplástico (poliéster) com porta dotada de fechadura, adequado para a 
alimentação da bomba, incluindo aparelhagem, tomada de corrente, relógio para 
temporização diária do funcionamento da bomba, iluminação, aquecimento, 
ventilação, esquema elétrico e todos os trabalhos e materiais acessórios e 
complementares necessários à sua execução. Equipamento instalado, ensaiado e 
colocado em serviço. 

vg 1 

        
2.6.2 Adaptação do quadro existente com inclusão de uma saída a disjuntor de 20 A, 

incluindo todos os trabalhos e materiais acessórios e complementares 
necessários à sua execução. Equipamento instalado, ensaiado e colocado em 
serviço. 

vg 1 

        
2.6.3 Cabo elétrico de alimentação da bomba, incluindo caixas de transição de cabos 

estanques para exterior de ligação às bombas, do tipo XV 3G2,5, em caleira de 
cabos / abraçadeiras. Equipamento instalado, ensaiado e colocado em serviço. 

ml 26 

        
2.6.4 Cabo elétrico de alimentação do quadro, do tipo XV 5G4, em caleira de cabos / 

abraçadeiras. Equipamento instalado, ensaiado e colocado em serviço. 
ml 115 
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Item Designação dos Trabalhos un Quant. 

      
3 Instalação de serralharias   
      
3.1 Fornecimento, transporte e montagem de plataforma em aço inox AISI 304, 

constituída por perfis IPE 100, sem guarda corpos, grelha metálica com gradeado 
em losango, fixações à laje e parede de betão de acordo com a definição 
apresentada nas peças desenhadas incluindo todos os trabalhos e materiais 
acessórios e complementares necessários à sua execução. 

un 1 
      
3.2 Fornecimento e montagem de porta com uma folha de abrir, com caixilharia em 

alumínio incluindo três dobradiças em aço inox, fechadura YALE e puxadores de 
muleta, termolacada na cor Cinzenta RAL 7011, adequada para obturar um vão 
com 1,00 (lar.) x 2,20 (alt.) m2,  e todos os materiais e trabalhos necessários, 
conforme peças desenhadas. 

un 1 
      
3.3 Fornecimento, transporte e montagem de estrutura metálica em aço inox AISI 304 

para suporte do dispositivo de reciolha e contagem, com dimensões em planta de 
1,00x1,00 m, com 1,65 m de altura, com perfis de secção quadrada 40x40x2,6 e 
cantoneiras de abas iguais L40x40x4, chapa de 5 mm para fixação e parafusos M8, 
chapa xadrez com 2 mm de espessura, de acordo com as peças desenhadas 
incluindo todos os trabalhos e materiais acessórios e complementares necessários 
à sua execução. 

un 1 
      
4 Trabalhos de reabilitação do compartimento existente   
      
4.1 Reabilitação de paredes e pavimento do compartimento existente com cerca de 

40m2 de área incluindo fornecimento e aplicação de azulejos em paredes e 
pavimento e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à perfeita 
execução. 

vg 1 
      
5 Trabalhos para efetuar a transição do leito do rio para o dispositivo de 

captura 
  

      
5.1 Execução de um pequeno canal (cerca de 50 cm de largura por 10 cm de altura) 

escavado no maciço rochoso a jusante do açude. Após a sua execução prevê-se 
aplicação de um revestimento do tipo “tiles” no rasto do canal em toda a sua 
extensão. 

vg 1 
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