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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

OBRA: ALAMBRADO - ETA e Ecoponto  

 

LOCAIS:  

ETA - RUA CAP. PAULO SIMÕES, 483 - CENTRO  

ECOPONTO - RUA JOSÉ INCHERPE - PARK EMPRESARIAL 

IRACEMÁPOLIS – SP 

 

Instalação de Alambrado e portões na ETA 

1.Serviços iniciais 
 
Será feita a limpeza da camada vegetal no local de instalação do alambrado. 
Será feita o apiloamento de fundo de vala (acerto e compactação). 
 
2. Instalação do alambrado, pilares para fixação de portões metálicos e Portões 
Metálicos - ETA. 
 
Para a execução da fundação dos pilares que sustentarão os portões metálicos serão 
executadas brocas de concreto, armadas com aço CA-50, 04 ferragens de 1/2", extrudadas 
a cada 20cm e finalizadas com arranques. (diâmetro de 20cm com profundidade de 
2,00m)  
As formas dos pilares serão do tipo compensada plastificada para melhor acabamento, 
com largura de 20cmx20cm.  
A armação dos pilares será com CA-50, 04 - ferragens de 1/2", extrudadas a cada 20cm 
O concreto para os pilares será do tipo Fck = 20 Mpa.(0,20x020x2,30) 
O alambrado será instalado com tela de arame galvanizado 100mm fio12, com poste 
curvo 0,10x0,10x2,9 com 3 furos na parte superior em grau para passagem dos 3 fios de 
arames farpados; altura útil 2,50m; incluso mureta 0,30x0,10 (forma concreto e armação) 
em local de acordo com projeto. 
Será instalado portão metálico (4,00x2,30m duas folhas) tela de arame galvanizado 
100mm fio12 de abrir com estrutura tubular de 2" e fechamento com alambrado com 
inclusive fixadores (fornecimento e instalação). 
Será instalado portão metálico (1,80x2,30m uma folha) tela de arame galvanizado 
100mm fio12 de abrir com estrutura tubular de 2" e fechamento com alambrado com 
inclusive fixadores (fornecimento e instalação). 
Será instalado portão metálico (1,00x2,30m uma folha) tela de arame galvanizado 
100mm fio12 de abrir com estrutura tubular de 2" e fechamento com alambrado com 
inclusive fixadores (fornecimento e instalação). 
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Será instalado portão metálico (3,00x2,30m duas folhas) tela de arame galvanizado 
100mm fio12 de abrir com estrutura tubular de 2" e fechamento com alambrado com 
inclusive fixadores (fornecimento e instalação). 
Será instalado portão metálico (5,00x2,30m duas folhas) tela de arame galvanizado 
100mm fio12 de abrir com estrutura tubular de 2" e fechamento com alambrado com 
inclusive fixadores (fornecimento e instalação). 
 
 
 
3.Instalação de Alambrado no ECOPONTO 
Será retirado todo o cercamento de arame existente sem reaproveitamento. 
Será feita o apiloamento de fundo de vala (acerto e compactação). 
O alambrado deverá ser instalado com tela de arame galvanizado 100mm fio 12, com 
poste curvo 0,10x0,10x2,9 com 3 furos na parte superior em grau para passagem dos 3 
fios de arames farpados; altura útil total 2,50m; incluso mureta 0,30x0,10 (forma concreto 
e armação). 
 
4.Limpeza e desmobilização 
Após o término da instalação será feita a limpeza total do local de instalação dos 
alambrados. 
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