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MATERIAIS EQUIPAMENTOS 

 Pontalete;  

 Tábua;  

 Sarrafo;  

 Arame recozido; 

 Pregos; 

 Tinta; 

 Lápis.  

 EPI; 

 Equipamento de transporte; 

  Pá; 

 Enxada; 

 Cavadeira; 

 Linha de náilon; 

 Pincel; 

 Nível de bolha; 

 Mangueira de nível ou Nível Alemão; 

 Prumo de centro; 

 Trena; 

 Serrote; 

 Martelo; 

 Prumo de face. 

Atividade Responsabilidade 

Condições para início do serviço 

 O terreno deve estar limpo e escavado até as cotas definidas para a execução das fundações. 

 Conferir os eixos e as divisas da obra;  

 Definir a referência de nível (RN) e a referência pela qual será feita a locação da obra; 

 Marcar uma das faces da banqueta com trena e linha de náilon a partir da referência escolhida 
no terreno, distanciada a 1,0 m da face dos elementos de fundação;  

 Marcar as demais faces da banqueta a partir desta face, observando o esquadro nos cantos; 

 Cravar os pontaletes aprumados a uma distância máxima de 2 metros um do outro, faceando 
sempre o mesmo lado da linha de náilon. Nivelar seu topos a uma altura média de 1 m; 

 Pregar as tábuas na face interna dos pontaletes e sarrafos nos topos dos mesmos; 

 Verificar o esquadro de todos os cantos por triangulação e se possível, a diagonal da banqueta;  

 Recomenda-se pintar a banqueta na cor branca; 

 Marcar os eixos X e Y na banqueta utilizando um ponto de referência fixo do terreno e 
identifica-los na tabeira com tinta; 

 A partir desses eixos, marcar todos os elementos estruturais (pilares, estacas, etc.) que se deseja 
locar de acordo com as definições do projeto, utilizando trena e lápis; 

 Fixar dois pregos, um de cada lado do ponto marcado; 

 Conferir o esquadro, alinhamento e o nível da banqueta bem como a marcação de todos os 
elementos estruturais; 

 Esticar um arame ou linha de náilon pelos dois eixos do elemento estrutural a ser locado e, a 
partir do cruzamento, descer um prumo de centro que definirá  o seu centro; 

 Cravar um piquete em cada ponto definido pelo prumo; 

 Também a partir dos eixos marcados, locar as formas e gastalhos dos elementos de fundação 
como sapatas, blocos de fundação, cintas, etc. 

Engenheiro da obra / 
Mestre / Carpinteiro. 

 Evitar que pessoas sentem ou coloquem pesos sobre o gabarito; 

 Prever passagem de equipamentos e de pessoas, para que estas não pisem sobre a superfície do 
gabarito. 

Mestre. 
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