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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
 

 

MUNICÍPIO  :  CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 
OBRA  :  REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DA AGROVILA JONCON – LOTE 8 

LOCAL: Agrovila Joncon 

 

1.0 - CONSIDERAÇÕES 

 

1.1 – Estas Especificações destinam-se a estabelecer as Normas e condições para os Serviços de 

Reforma de um Campo de Futebol na Agrovila Joncon – Lote 8, município de Conceição do 

Araguaia. As especificações destinam-se definir perfeitamente todos os materiais e serviços a 

serem executados. 

1.2 - A obra será executada de acordo com as especificações, projetos, normas específicas e normas 

da ABNT. 

 

1.0 - SERVIÇOS INICIAIS 

 

2.1 - Limpeza do Terreno: 

         

        Será executada manualmente a limpeza necessária à perfeita locação e execução da obra. 

2.2- Carga manual e remoção de entulho com transporte até 1 km em caminhão basculante 6 m³. 

 Todo entulho proveniente da limpeza da área será removida do local com carga manual 

utilizando caminhão basculante. 

2.3 - Placa da Obra 

Será confeccionada em zinco nas dimensões 2,0 x 3,0 m e afixada em vigotas de madeira. 

2.4 - Locação da Obra: 

 

Será rigorosamente locada, de acordo com a planta da situação e níveis definidos nos projetos de 

arquitetura e de estrutura. 

 

2.0- MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

2.1- Mobilização 

Os serviços de Mobilização compreendem o transporte de pessoal e        equipamentos até o 

local da obra. 

2.2- Desmobilização 

Os Serviços de Desmobilização compreendem a retirada de todos as sobra de                     

material , equipamento e pessoal da obra. 

3.0- ADMINISTRAÇÃO  LOCAL DA OBRA 

A obra terá permanentemente a presença de encarregado e almoxarife e terá o 

acompanhamento de engenheiro semanalmente. 
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4.0- INSTALAÇÃO  DE CANTEIRO E BARRACÃO DE OBRA 

4.1-Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em 

fibrocimento 4 mm, incluso instalações 

Será construído barracão para depósito de material e apoio em tábua e cobertura em telha de 

fibrocimento e piso em cimentado liso nas dimensões 3,0 x 9,0 m. 

4.2- Instalação  Provisória de água 

 A obra será dotada de um torneira jardim ½” para suprimento da obra e confecção de 

argamassas. 

4.3- Instalação Provisória de Energia 

  Será instalado provisoriamente um ponto de energia elétrica para utilização de        

equipamentos e ferramentas. 

 

5-0 – CAMPO DE JOGO 

5.1 – Plantio de Grama Batatais em placas 

A grama será plantada sobre terra preta, após revolvimento e nivelamento do terreno 

5.2- Revolvimento manual do solo 

Será efetuado manualmente com ferramentas apropriadas.        
6.0- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

Os eletrodutos serão de PVC rosqueável instalados com suas respectivas conexões quando 

necessárias. Todos os pontos de subida das torres serão instalados em caixas de passagem de 

acordo com o ponto. As fiações serão de acordo com o projeto elétrico. 

6.1  - Quadro de distribuição de embutir 
Quadro para 12 disjuntores com barramento e disjuntor geral trifásico, de 

Embutir , em chapas e perfis de aço 12 MSG, revestido com pintura a pó e suportes isolantes 
de resina epoxi, para uso interno, de tensão nominal de 1kV;  

6.2- Poste Concreto seção circular comprimento 11 m 

Poste em concreto armado circular, 11 m, carga nominal de 400 kg. 

6.3- Cruzeta de concreto comprimento 2000 mm, seção 90 x 90 mm 

Cruzeta em concreto armado pré-moldada fck= 15 mpa 

6.4- Refletor alumínio com  lâmpada mista 400 W 
Serão em  caixa fechada em chapa metálica retangular com receptáculo em louça. 
6.5-  Reator para lâmpada vapor de mercúrio  220 V/400 W 

Serão em partida rápida 220 V- 400 W 
6.6 - Disjuntor termomagnético tripolar 40 a 100 A. 

                  padrão  GE, tipo QUICK-LAG DG; 

 

6.7 - Disjuntor bipolar tipo DIN corrente nominal de 16 A- fornecimento e instalação 
                  padrão  GE, tipo QUICK-LAG DG; 

6.8 - Disjuntor bipolar tipo DIN corrente nominal de 25 A- fornecimento e instalação 
                  padrão  GE, tipo QUICK-LAG DG; 

6.9 – Caixa de Inspenção  em concreto pré-moldado. 
                  Será em concreto pré moldado com diâmetro 60 cm altura 60 cm com tampa de concreto. 

6.10- Eletroduto de aço galvanizado Classe leve DN 25 mm (1”) aparente  

Será em aço galvanizado roscável fixado na estrutura da torre 
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6.11- Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado DN 25 mm(1”) aparente 

Será em aço galvanizado roscável 

    6.12- Eletroduto  de pvc rígido roscável de 60 mm (2”), ,    fornecimento e instalação. 
Será em pvc rígido roscável assentado em valas 30 x 30 cm. 

 

6.13- Luva para eletroduto PVC de 2” 

Será em PVC rígido roscável. 

6.14- Eletroduto  PVC rígido roscável  PVC DN 32 mm(1”), fornecimento e instalação. 
                Será em pvc rígido roscável assentado em valas 30 x 30 cm. 

6.15- Luva para eletroduto PVC roscável DN 32 mm(1”), fornecimento e instalação. 

Será em PVC rígido roscável  

6.16- Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 V- fornecimento e 

instalação 

Será em cabo de cobre isolado , classe de tensão 750 V, classe 5, flexível 

 

6.17- Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama, fornecimento e instalação 

Será em cabo de cobre isolado , classe de tensão 750 V, classe 5, flexível 

6.18- Cabo de cobre flexível isolado, 4,0 mm², anti-chama – fornecimento e instalação. 

Será em cabo de cobre isolado , classe de tensão 750 V, classe 5, flexível 

 

,4,0 mm² flexível 

6.19 – Cabo de cobre isolado, 6 mm², anti-chama  450/750V- fornecimento e instalação. 

                  Será em cabo de cobre isolado , classe de tensão 750 V, classe 5, flexível 
 

6.20  - Cabo de cobre isolado 10 mm², anti-chama  450/750 V- fornecimento e instalação.  

Será em cabo de cobre isolado , classe de tensão 750 V, classe 5, flexível 

      6.21- Cabo de cobre isolado 35 mm², anti-chama 450/750 V- fornecimento e instalação. 
Será em cabo de cobre isolado , classe de tensão 750 V, classe 5, flexível, ligará o Quadro de 

energia a Subestação. 
. 

6.22- Mureta de Medição em alvenaria com laje de concreto 

Será construída em alvenaria, rebocada e pintada com laje de concreto. 

6.23- Escavação manual 

As valas para implantar os eletrodutos terão dimensões de 30 x 25 cm escavadas manualmente. 

7.0- SPDA 

7.1-Cordoalha de cobre nu 50 mm² ,enterrada, sem isolador 

 

7.2- Escavação manual de valas 

Sera escavada manualmente com usos de pas valas 30 x 30 cm para aterramento da malha de 50 

mm. 

7.3- Reaterro manual apiloado com soquete 

O reaterro das valas sera feito manualmente e apiloado com soquete. 

 

7.4- Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada com isolador 

Cordoalha de cobre nu 35 mm com isoladores para descida do poste. 
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7.5- Captor tipo Franklin para SPDA, fornecimento e instalação 

Captor tipo Franklin, fixado no topo do poste conforme especificação do fabricante. 

 

7.6- Haste de aterramento 5/8” para SPDA 

Haste cobre diâmetro 5/8 fixada a malha de cobre com solda exotérmica. 

7.8 - Terminal aéreo em aço galvanizado com base de fixação 

Terminal aéreo galvanizado a ser fixado no topo do poste conforme especificações do fabricante. 

7.9 - Caixa de inspenção em concreto pré-moldado DN= 60 cm 

Serão adquiridas caixa de inspenção em concreto e colocadas no pé de cada poste com tampa de 

concreto. 

8.0- DIVERSOS 

8.1- Traves 

Serão confeccionadas em tubo galvanizada 3”nos tamanhos padronizados 

8.2-Pintura Acrílica de faixa de demarcação 

As faixas serão pintadas em tinta Acrílica. 

8.3- Rede de Nylon 

Serão adquiridas e instaladas na entrega da obra. 

Normas Gerais: 

 

A Obra será entregue em perfeito estado de conservação e limpeza. Deverão apresentar 

funcionamento de todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos. 

 

Todo entulho deverá ser removido do terreno pela Construtora. 

 

. 

Conceição  do Araguaia , Setembro  de 2018. 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


