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ERRATA 
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24 7 ...comparação entre os 
valores de deflexões 
recuperável,... 

...comparação entre os 
valores de deflexões 
recuperáveis,... 

24 12 ...o ensaio também limita a 
deformabilidade elástica da 
estrutura,... 

 

...o ensaio também pode 
avaliar a deformabilidade 
elástica da estrutura,... 

34 18 ...que é caracterizado pela 
capacidade da estrutura de 
absorver energia de 
deformação e dissipá-la 
quando as cargas externas 
são cessadas. 

...que é caracterizado pela 
capacidade da estrutura de 
armazenar energia de 
deformação e retornar ao seu 
estado normal quando as 
cargas externas são 
cessadas. 

41 2 ...como perfeitamente 
homogêneo e elástico linear. 

...como perfeitamente 
homogêneo, isotrópico e 
elástico linear. 

71 17 ...pode-se citar a BGTC, o 
solo-cimento e material 
reciclado com cimento. 

...pode-se citar a BGTC, o 
solo-cimento, o solo-brita-
cimento e material reciclado 
com cimento. 

71 23 ...a resistência à tensão 
indireta… 

...a resistência à tração 
indireta… 

148 1 ...aumento da espessura total 
de asfalto... 

...aumento da espessura total 
das camadas asfálticas... 

156 18 ...seção 0. ...seção 3.3.3.2. 

178 4 ...(ver seção 0). ...(ver seção 3.3.3.2). 

178 5 ...determinar valores de 
rigidez da mais... 

...determinar valores de 
rigidez mais... 

179 8 ...proposto por Balbo 
(1997),... 

...proposto por Balbo 
(1993),... 

182 7 ...são até 3% maiores do 
que... 

...são até 3% menores do 
que... 

186 30 As deflexões são poucos 
afetadas... 

As deflexões são pouco 
afetadas... 

187 20 O uso da deflexão 
característica como critério 
de aprovação das medidas 
de deflexões permite uma 

O uso da deflexão 
característica (média somada 
ao desvio padrão) como 
critério de aprovação das 
medidas de deflexões resulta 
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maior taxa de aprovação do 
que o critério da deflexão 

média. 

em uma maior taxa de 
aprovação do que o critério 
da deflexão média, porém 
sua aplicabilidade deve ser 
averiguada. 

 


