
Condições de fechamento angular 

de poligonais Apoiadas 

• Cálculo do erro angular: 

 Ea =   (Az Final - Az Inicial)  - (Az Final – Az inicial) 

 

 

 

 

Ou 

 

Ea = =   (Az Final - Az Inicial)  - ( esquerda–  direita) 

 

Calculados pelas 
coordenadas 

Calculados pelas 
Medidas de campo 

Calculados pelas 
coordenadas 

Ângulos de Deflexão 
Medidos de campo 

Neste Método não é necessário calcular os 
azimutes com os ângulos medidos sem 

correção, por isso é o mais indicado 

Neste Método é necessário calcular os 
azimutes com os ângulos medidos sem 

correção e depois recalcular os azimutes com 
os ângulos já corrigidos 



Condições de fechamento linear de 

poligonais Apoiadas 

• Cálculo do erro linear : 

 x =   (proj x)  - (X Final – X inicial) 

 

 

 

 

 

y =   (proj y)  - (Y Final – Y inicial) 

 

Somatório das 
projeções no eixo X 

Coordenadas  X  dos 
pontos de chegada e de 
partida respectivamente 

Somatório das 
projeções no eixo Y 

Coordenadas  Y  dos 
pontos de chegada e de 
partida respectivamente 



CONTEXTO: 

Para a execução de uma ligação viária entre dois trechos 
existentes, realizou-se um levantamento Topográfico 
planimétrico cujo objetivo é o projeto e locação de uma curva 
circular simples no PI1.   

 

Sabe-se, a priori, que decidiu-se projetar uma rodovia de classe 
II(Norma DNIT), sabe-se ainda que a declividade média da 
região=10% (região ondulada) , o que resulta em uma 
velocidade diretriz igual a 70km/h.  

 

Ressalta-se adicionalmente que a fim de que ao percorrer o 
traçado nessas condições o raio mínimo das curvas circulares  
Rmin= 170m. Devido a questões econômicas, deve-se usar o 
Rmin no dimensionamento das curvas o que por norma obriga 
que a curva seja locada em cordas c=10m.  

 



Poligonal Apoiada Tipo II 

EST. PV DEFLEXÕES DEFLEXÕES CORRIGIDAS AZIMUTE 
ESQUERDA DIREITA ESQUERDA DIREITA   ‘   “ 

B A   ‘   “   ‘   “                   

PI1 20 0 15                         

PI1 B                               

C       50 0 10                   

C PI1                               

D 30 0 25                         

Estação Ponto 

Visado 
Azimutes Distânc. 

(m) 

Projeções Projeções 

Corrigidas 

Coordenadas 

Finais 

  ‘   “ x y xc yc X Y 

B A                     

PI1       160,010             

PI1 B                     

C       189,995             

C PI1                     

D       200,000             

Ta= 



São conhecidos: 

Pontos X (m) Y (m) 
A 1000,000 1000,000 
B 1200,000 1000,000 
C 1514,896 959,723 
D 1714,896 959,723 

Classe da Rodovia=II 

Declividade 10% (Ondulada) 

Velocidade Diretriz= 70km/h 

Raio=Raio mínimo= 170m 

Corda=c=10m 

 

Solicita-se que você, como engenheiro responsável pela referida obra, ajuste 

angular e linearmente a poligonal. Obtenha o valor em estacas do PI1(a partir 

das coordenadas finais ajustadas, bem como a deflexão corrigida no PI1 e use 

esses valores como entradas para calcular os elementos geométricos  de uma 

curva circular simples no PI1. Adicionalmente pede-se a apresentação da 

caderneta de locação da curva devidamente preenchida 



Caderneta de locação de CCS 
Ponto Estacas Deflexões 

parciais 
Deflexões 

Acumuladas 


