
 

CERCA OPERACIONAL 
 

111    ---    OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOO   

 

Esta Especificação fixa as condições gerais para a execução da cerca operacional, 

tipo Padrão ICAO. 

 

222    ---    MMMAAATTTEEERRRIIIAAAIIISSS   

 

 Os mourões serão de concreto armado com fck,28 = 30Mpa, com 3m de 

comprimento. Os mourões esticadores terão as dimensões de 0,15m x 0,15m x 3,0m, 

armado com ferro CA-50A
 
, com  4 ¼” e estribos de  3/16” a cada 15cm. Os mourões 

de suporte e escora terão as dimensões de 0,11m x 0,11m x 3,0m, armado com ferro 

CA-50A
 
, com  4 3/16” e estribos de  1,4 a cada 15cm. 

 O arame farpado a ser usado deverá Ter bitola mínima de 10 BWG, galvanizado, 

com espaçamento de 10cm entre farpas. 

 A tela de arame galvanizado deverá Ter bitola mínima de 12 BWG e largura de 

2m. 

 

333    ---    EEEXXXEEECCCUUUÇÇÇÃÃÃOOO   

 

 Os mourões, mourões suporte/escora e os mourões esticadores deverão ser 

chumbados em fundação de concreto no traço 1:3:5, medindo 0,40m x 0,40m x 0,50m, 

conforme exemplificado em planta. A altura útil dos mourões deve ser 2,5m, a partir do 

solo. 

 Os mourões devem ser colocados a cada 2m, e os mourões esticadores a cada 

50m, com mourões escora nos dois lados, conforme exemplificado em planta. 

 Nas hastes inclinadas dos mourões deverão ser colocadas 03 fiadas de arame 

farpado. 

 A tela de arame galvanizada deverá ser firmemente colocada, esticada e 

amarrada com braçadeiras de arame liso zincado n
o
 14. 

 

555    ---    CCCOOONNNTTTRRROOOLLLEEE   

 

O controle de execução dos serviços será feito pela FISCALIZAÇÃO, que exigirá 

a correta aplicação destas Especificações e de outras indicadas no Projeto. O controle 

será realizado também através da verificação topográfica de locação, alinhamento e 

dimensões, conforme exemplificado na Planta Cadastral. 

 

666    ---    MMMEEEDDDIIIÇÇÇÃÃÃOOO   

 

As cercas acabadas serão medidas por metro linear executado em conformidade 

com o projeto. 

 

777    ---    PPPAAAGGGAAAMMMEEENNNTTTOOO   

 

Os serviços serão pagos pelos preços  unitários contratuais, em conformidade com  a  

medição  referida no item anterior, que remuneram, além do fornecimento dos materiais 

e sua aplicação, os custos diretos e indiretos de todas as operações necessários à sua 

completa execução. 


