
  Faculdade Sudoeste Paulista 
Curso de Engenharia Civil 

Técnicas da Construção Civil 
 

Prof. Bethina de Arruda Mota Melado 

1 

 

 

 
 

AULA 06 - LOCAÇÃO DE OBRAS 
 
 
Introdução: 
A locação da obra é o processo de transferência da planta baixa do projeto da edificação para o terreno, ou 
seja, os recuos, os afastamentos, os alicerces, as paredes, as aberturas etc. 
Na fase de execução da locação da obra deve se adotar o máximo rigor possível. A presença do Engenheiro 
Civil nesta fase deve ser constante. 
Deve-se ter em mente que os elementos de locação deverão permanecer na obra por um tempo razoável, até 
que se possa transferir para a edificação pontos de referência definitivos. 
 
Procedimentos que antecedem a locação da obra: 
- o terreno deve estar limpo (capinado) e, preferencialmente, na cota de arrasamento das fundações (estacas 
ou sapatas).  
- é necessário conseguir a referência inicial que pode ser um ponto definido no terreno e um rumo ou uma 
parede de construção vizinha. A referência mais comum em obras urbanas é o  alinhamento predial que 
geralmente é marcada por equipe de topógrafo da prefeitura ou por empresa prestadora de serviços 
contratada pela município. 
- estudar os projetos. 
- providenciar todos os equipamentos e ferramentas necessários; 
 
Equipamentos e ferramentas necessárias para se realizar a locação de uma obra: 
- teodolitos e níveis; 
- nível de mangueira; 
- trena de 30 ou 50 metros; 
- linhas de nylon; 
- nível de pedreiro; 
- Prumo; 
- Arame; 
- tinta esmalte (cores vermelha e branca), marreta, martelo e pregos etc. 
 
Podemos efetuar a locação da obra, nos casos de obras de pequeno porte, com métodos simples, sem o 
auxílio de aparelhos, que nos garantam uma certa precisão. No entanto, os métodos escritos abaixo, em caso 
de obras de grande área, poderão acumular erros, sendo conveniente, portanto, o auxílio da topografia. 
 
Os métodos mais utilizados são: 
- Processo dos cavaletes. 
- Processo da tábua corrida (gabarito) 
 
Processo dos cavaletes 
Os alinhamentos são fixados por pregos cravados em cavaletes. Estes são constituídos de duas estacas 
cravadas no solo e uma travessa pregada sobre elas. 
Devemos sempre que possível, evitar esse processo, pois não nos oferece grande segurança devido ao seu 
fácil deslocamento com batidas de carrinhos de mão, tropeços, etc... 
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Após distribuídos os cavaletes, previamente alinhados conforme o projeto, linhas são esticadas para 
determinar o alinhamento do alicerce e em seguida inicia-se a abertura das valas 
 
Processo da tábua corrida (gabarito) 
Este método se executa cravando-se no solo cerca de 50cm, pontaletes de pinho de (3"x3" ou 3"x4") ou varas 
de eucalipto a uma distância entre si de 1,50m e a 1,20m das paredes da futura construção, que 
posteriormente poderão ser utilizadas para andaimes. 
Nos pontaletes serão pregadas tábuas na volta toda da construção (geralmente de 15 ou 20cm), em nível e 
aproximadamente 1,00m do piso (Figura 2.7). Pregos fincados na tábuas com distâncias entre si iguais às 
interdistâncias entre os eixos da construção, todos identificados com letras e algarismos respectivos pintados 
na face vertical interna das tábuas, determinam os alinhamentos Nos pregos são amarrados e esticados linhas 
ou arames, cada qual de um nome interligado ao de mesmo nome da tábua oposta. Em cada linha ou arame 
está materializado um eixo da construção. Este processo é o ideal. 

 
Como podemos observar o processo de "Tábua Corrida" é mais seguro e as marcações nele efetuadas 
permanecem por muito tempo, possibilitando a conferência durante o andamento das obras. Não obstante, 
para auxiliar este processo, podemos utilizar o processo dos cavaletes. 
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TRAÇADO 
Tendo definido o método para a marcação da obra, devemos transferir as medidas, retiradas das plantas para 
o terreno. 
Quando a obra requer um grau de precisão, que não podemos realizar com métodos simples devemos utilizar 
aparelhos topográficos. Isto fica a cargo da disciplina de Topografia, cabendo a nós, para pequenas obras, 
saber locá-las com métodos simplificados. 
 
Traçado de ângulos retos e paralelas 
É indispensável saber traçar perpendiculares sobre o terreno, pois é através delas que marcamos os 
alinhamentos das paredes externas, da construção, determinando assim o esquadro. Isto serve de referência 
para locar todas as demais paredes. 
Um método simples para isso, consiste em formar um triângulo através das linhas dispostas 
perpendicularmente, cujos lados meçam 3 - 4 e 5m (triângulo de Pitágoras), fazendo coincidir o lado do 
ângulo reto com o alinhamento da base 
Outro método consiste na utilização de um esquadro metálico (geralmente 0,60x0,80x1,00m) para verificar o 
ângulo reto. 
O esquadro deve ficar tangenciando as linhas sem as tocá-las, quando as linhas ficarem paralelas ao esquadro 
garantimos o ângulo reto. 

 
Traçado de curvas 
A partir do cálculo do raio da curva (que pode ser feito previamente no escritório) achamos o centro e, com o 
auxílio de um arame ou linha, traçamos a curva no terreno (como se fosse um compasso) 
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Este método nos fornece uma boa precisão, quando temos pequenos raios. No caso de grandes curvas, 
podemos utilizar um método aproximado, chamado método das quatro partes. 
Portanto, com o auxílio do gabarito, inicialmente devemos locar as fundações profundas do tipo estacas, 
tubulões ou fundações que necessitam de equipamentos mecânicos para a sua execução, caso contrário 
podemos iniciar a locação das obras pelo projeto de forma da fundação ("paredes"). 
 
 
Locação de estacas 
Serão feitas inicialmente a locações de estacas, visto que qualquer marcação das "paredes", irá ser 
desmarcada pelo deslocamento de equipamentos mecânicos. O posicionamento das estacas é feito conforme 
a planta de locação de estacas, fornecida pelo cálculo estrutural. 
A locação das estacas é definida pelo cruzamento das linhas fixadas por pregos no gabarito. Transfere-se esta 
interseção ao terreno, através de um prumo de centro (Figura 13). 
No ponto marcado pelo prumo, crava-se uma estaca de madeira (piquete), geralmente de peroba, com 
dimensões 2,5x2,5x15,0cm 
Utilizando o gabarito, podemos passar todos os pontos das estacas para o terreno, utilizando como já descrito 
a linha o prumo de centro e estacas de madeira: 
 
Locação da Forma de Fundação "paredes" 
Devemos locar a obra utilizando os eixos, para evitarmos o acúmulo de erros provenientes das variações de 
espessuras das paredes. 
Em obras de pequeno porte ainda é usual o pedreiro marcar a construção utilizando as espessuras das 
paredes. No projeto de arquitetura adotamos as paredes externas com 25cm e as internas com 15cm, na 
realidade as paredes externas giram em torno de 26 a 27cm e as internas 14 a 14,5cm difícil de serem 
desenhadas a pena nas escalas usuais de desenho 1:100 ou 1:50, por isso da adoção de medidas 
arredondadas que acumulam erros. Hoje com o uso de softwares específicos ficou bem mais fácil. 
 
Termos utilizados na locação de obras 
- Cota de arrasamento ou de respaldo – é a cota da face superior das estacas ou sapatas. 
- Esquadros - são gabaritos ou triângulos retângulos, com lados de 30, 40 e 50 cm, ou 60, 80 e 100, ou ainda, 
90, 120 e 150 cm. Para esquadros maiores pode-se usar trenas com lados de 3, 4 e 5 metros ou mais. 
- Piquetes – pequenas estacas de madeira que servem para marcar o local de execução de um elemento 
estrutural. 
 



  Faculdade Sudoeste Paulista 
Curso de Engenharia Civil 

Técnicas da Construção Civil 
 

Prof. Bethina de Arruda Mota Melado 

5 

 

 

 
 
- Pontos notáveis – são pontos de referência iniciais, como por exemplo: alinhamento de parede de edificação 
vizinha, alinhamento predial, marco topográfico, árvore, poste etc. 
- RN – é referência de nível, ou seja a cota 0,0. 
- Testemunhos – são marcos de concreto que geralmente marcam a existência de um piquete para realizar 
conferências no gabarito. 
- Tolerância – é o erro admitido nas marcações (até 3 mm no lado maior do esquadro de 5 metros). 
- Triangulação – verificação do esquadro com os triângulos retângulos. 
 
 


