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ERRATA 

PÁGINA LINHA ONDE SE LÊ LEIA-SE 

26 3 ... conforme contextualização já 
exposta, 

... conforme já exposto, 

28 2 ... há cerca de 30 anos atrás. ... há cerca de 30 anos. 

36 9 ... method for infiltration rate on in 
place pervious concrete, 

... method for infiltration rate of in place 
pervious concrete, 

36 13 Diante disso, enfatiza-se o método 
tratado pela ASTM C1701, 

Diante disso, enfatiza-se no presente 
trabalho o método tratado pela ASTM 
C1701. 

44 5 ... capacidade de armazenamento 
total de 37,65 l/m³, 

... capacidade de armazenamento total 
de 37,65 l/m², 

44 20 ... tempo seco entres os eventos 
ocorridos, 

... tempo seco entre os eventos 
ocorridos,  

49 6 ... ou mesmo através da aplicação 
de um binder. 

... ou mesmo através da aplicação de um 
binder. 

71 8 ... o intertravamento se dá pela 
presença de seis blocos ao redor de 
cada peça, 

... o intertravamento no caso dos BCAs 
com cabos se dá pela presença de seis 
blocos ao redor de cada peça,  

88 19 ... todo o processo de 
dimensionamento será abordado 
posteriormente no item 2.3.5. 

... todo o processo de dimensionamento 
será abordado posteriormente no item 
2.3.4. 

119 19 h = Altura do BCA (cm²) h = Altura do BCA (cm) 

121 3 ... considerando a não aderência 
elas e, 

... considerando a não aderência  entre 
elas e, 

122 7 Os levantamentos foram iniciados 
no dia 25/01/2017, mas devido ao 
mal tempo durante a semana, só 
pôde ser finalizado no dia 
07/02/2017... 

Os levantamentos foram iniciados no dia 
25/01/2017, mas devido ao mal tempo 
durante a semana, só puderam ser 
finalizados no dia 07/02/2017... 

124 10 ... sendo essencial conhecer o 
coeficiente de Poisson e valores de 
partida (sementes) para os 
módulos de resiliência. 

... sendo essencial supor o coeficiente de 
Poisson e valores de partida (sementes) 
para os módulos de resiliência. 

149 1 Já uma análise enfocando apenas... Uma análise enfocando apenas... 

149 13 ... aprofundado na retroanálise das 
bacias deflectométricas em item 
mais a frente. 

... aprofundado na retroanálise das 
bacias deflectométricas em seções 
posteriores. 

169 9 ... comparando-se as taxas de 
infiltração do ultimo teste com o 
primeiro. 

... comparando-se as taxas de infiltração 
do último teste com o primeiro. 

* Observações: 

Na Figura 2.7 a foto da esquerda refere-se ao assentamento do tipo espinha de peixe 
e a foto da direita ao tipo trama. 

Na Figura 2.35 onde se lê “variação do módulo in situ”, leia-se “variação do módulo 
de resiliência in situ”. 

Nos Quadros A.1 e A.2 onde se lê “Integro”, leia-se “Íntegro”.  


