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ERRATA 

PÁGINA LINHA ONDE SE LÊ LEIA-SE 
31 23 ... medidas de abertura de fissuras, 

transferência de carga entre 
fissuras (LTE), bem como dados do 
controle tecnológico (medidas de 
resistência e módulo de 
elasticidade); 

... medidas de abertura de fissuras e 
transferência de carga entre fissuras 
(LTE); 

33 8 ... tensão interna devido as 
variações volumétricas 

... tensão interna devido às variações 
volumétricas 

49 7 ... o que levaria a crer se prejudicial ... o que levaria a crer ser prejudicial 
74 7 (17,8x106 MPa) (17,8x103 MPa) 
77 9 ... (cerca de 800) ... (cerca de 800 por dia) 
80 12 A retração hidráulica (ou por 

secagem), que é o principal foco 
deste estudo, abrange a retração 
autógena e a volumétrica. 

A retração do concreto que é o principal 
foco deste estudo, abrange a retração 
hidráulica (ou por secagem), a retração 
autógena e a retração volumétrica.  

80 13 A retração autógena ocorre devido 
às reações químicas entre o 
cimento e a água, reações estas que 
provocam redução de volume, de 
tal maneira que a água 
quimicamente combinada... 

A retração hidráulica ocorre devido à 
evaporação da água do concreto no 
estado endurecido para o ambiente, 
enquanto a retração autógena ocorre 
devido às reações químicas entre o 
cimento e a água, reações estas que 
provocam redução de volume, de tal 
maneira que a água quimicamente 
combinada... 

102 21 ... sujeitas a variações climáticas 
muitos diferentes daquelas 
verificadas no Brasil. 

... sujeitas a variações climáticas muito 
diferentes daquelas verificadas no Brasil. 

115 12 ... conforme indicado na equação 52 
... 

... conforme indicado na equação [52] ... 

156 5 ... dados LTE em PCS e em PCCA de 
curta extensão ... 

... dados de LTE em PCS (A1, B1, C1, D1, 
E1, A3, B3, C3, D3 e E3) e em PCCA de 
curta extensão (indicações de fissuras 
seguidas pela letra C, como por exemplo 
F4.12C) ... 

188 24 Em 2016, recebeu o prêmio CNT de 
Produção Acadêmica, concedido 
pela Confederação Nacional do 
Transporte durante o XXX 
Congresso de Pesquisa e Ensino em 
Transportes, 

Em 2016, recebeu o prêmio ANPET de 
Produção Científica, concedido pela 
Associação Nacional de Pesquisa e Ensino 
em Transportes durante o XXX Congresso 
da ANPET, 

 

* Observação: Nas figuras 4.19 (a), (b), (c) e (d) o título das ordenadas é LTE (Load 

Transfer Efficiency). 

 


