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 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

 

MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA 
OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BRADESCO. 
 

 CONSIDERAÇÕES 

 Estas especificações destinam-se a estabelecer as Normas e condições 

para os Serviços de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água – Total na zona 

rural do município de Conceição do Araguaia. As especificações destinam-se a definir 

perfeitamente todos os materiais e serviços a serem executados.   

 A obra será executada de acordo com as especificações, projetos, 

normas específicas e normas da ABNT. 

 

1.0- SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1- Placa de obra em chapa de aço galvanizado 

Será colocada a placa de identificação da obra. 

1.2- Limpeza mecanizada de camada vegetal 

Será feita a limpeza do terreno da caixa d’água existente, medindo 7m x 5m. 

1.3- Marcação de pontos em gabarito ou cavalete. 

Deverão ser demarcados como sinalização os pontos onde estará sendo feito a obra. 

 

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 todas as sobras de 

material, equipamento e pessoal de obra. 
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3.0- ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 

3.1- Administração Local 

Será composta pelo acompanhamento semanal do engenheiro civil responsável e 

encanador/bombeiro hidráulico e, a presença diária do encarregado geral da obra. 

 

4.0- INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E BARRACÃO DE OBRA 

4.1- Execução de almoxarifado 

Será realizada a construção do almoxarifado no canteiro de obras em chapa de 

madeira compensada com prateleiras para a guarda de materiais e equipamentos.  

4.2- Execução de sanitário e vestiário 

Será feita a construção do sanitário e vestiário no canteiro de obras em chapa de 

madeira compensada. 

 

5.0- RESERVATÓRIO ELEVADO 

5.1- Serviços e materiais diversos. 

5.1.1- Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. 

Todo o reservatório existente deverá receber uma demão de fundo selador acrílico. 

5.1.2- Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas 

de casas, uma cor. 

Todo o reservatório existente deverá receber aplicação manual de pintura com tinta 

texturizada. 

 

6.0- REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

6.1- Obras e Serviços. 

6.1.1- Locação de rede de água ou esgoto. 

Deverá ser feita a locação em todo o trecho a receber a instalação da rede de água. 

6.1.2- Escavação manual de vala de drenagem, com previsão de fôrma. 

Deverá ser escavado vala com 1,5m de profundidade por 0,5m de largura. 

6.1.3- Reaterro manual apiloado com soquete. 

Deverá ser aterrado vala após instalação dos tubos. 
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6.1.4- Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana em revestimento 

primário. 

Todo material que não for utilizado deverá ser transportado até o local adequado para 

descarte. 

6.2- Assentamento de tubos, peças e conexões de pvc pba. 

6.2.1- Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e 

instalação. 

Deverão ser assentados tubos de 50mm por todo a rede de abastecimento. 

6.2.2- Tubo, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e 

instalação. 

Será instalado na caixa d’agua existente, em direção á rede de 50mm. 

6.3- Fornecimento de materiais hidráulicos. 

6.3.1- Tubo, peças e conexões em  pvc pba cl 12. 

Ligações da encanação. 

7.0- LIGAÇÕES DOMICILIARES 

7.1- Obras e serviços 

7.1.1- Escavação manual de vala de drenagem, com previsão de fôrma. 

Deverá ser escavado vala com 1,0m de profundidade por 0,30m de largura, para 

ligação residencial. 

7.1.2- Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - 

fornecimento e instalação. 

Será instalado na ligação para as residências. 

7.1.3- Reaterro manual apiloado com soquete. 

Deverá ser feito o reaterro da vala. 

7.2- Fornecimento de materiais hidráulicos 

7.2.1- Colar tomada pvc, com travas, saida com rosca, de 50 mm x 1/2" ou 50 mm x 

3/4", para ligacao predial de agua. 

Será instalado na conexão dos tubos. 

7.2.2- Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em pvc soldável dn 20 

(½") fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). 

Deverá ser instalado nas ligações das residências.  
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7.2.3- Hidrômetro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazão máxima de 1,5 m3/h, para

agua potável fria, relojoaria plana, classe b, horizontal (sem conexões).

Deverá ser instalado no cavalete nas ligações das residências.

Conceição do Araguaia, 27 de maio de 2022.


