
 

 

ERRATA  

Marques, Bianca Cristine. Diagrama de estado de polissacarídeos não amiláceos isolados 
da banana madura (Musa cavendishii)/ B.C.Marques--São Paulo, 2018. 98p. Dissertação 
(Mestrado)- Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Departamento de Engenharia 
Química. 

 

Folha Linha Onde se lê Leia-se 

19 4 Na produção No consumo 

19 17 prdução produção 

21 Quadro 1 Dissacarídoes Dissacarídeos 

24 24 inorgânicos orgânicos e inorgânicos 

25 19 mudança entálpica fenômeno 

27 17 e conteúdo de água   

36 16 No início da década de 1990, 
Roos e Karel 

Roos e Karel 

42 Figura 7- título (b) inclinação endotérmica (c) inclinação endotérmica 

42 Figura 7- título Formato comum Formato 

45 25 identificado posteriormente identificado 

49 9 Maturação 7 Maturação 7 (Ditchfield e 
Tadini, 2002) 

52 4 Ácido poligalacturônico Ácido poligalacturônico 
sintético 

54 10 24h 24h em estufa 

56 10 ambiente de 25 °C 

57 23 soção sorção 

57 24 visualmente e pelo pelo 

62 16 Devido que Devido ao fato de que 

63 13 Amostra Amostra, a não ser que haja 
mudança de fase  

65 16 a à 

66 Figura 28- Título (b) pico de fusão; (c) pico de 
cristalização. 

(b) pico de cristalização; (c) 
pico de fusão. 

72 9 e 10 gráfico pareado gráfico da razão 

77 Tabela 10 GA APG 

79 6 Formaram um gel Não solubilizaram 

70 Trocar a folha pela página seguinte desta errata: 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 33. Termogramas DSC obtidos para os polissacarídeos puros, com conteúdos de umidade de 40 ± 

10 g de água/g (b.u.): (a) pico de cristalização; (b) pico de fusão. Umidades em base úmida 

 

Os picos atípicos de fusão ocorreram na maior parte das amostras, e o pico de 

cristalização foi menos nítido para menor quantidade de água, como esperado. O 

arabinoxilano não apresentou picos de cristalização nesse conteúdo de água, o que 

indica que a interação dele com a água é mais forte do que as demais amostras, e os 

cristais se formaram de forma gradual, sem picos detectáveis.  

4.2.3 Comparação das entalpias de fusão 

As Tabelas 6, 7 e 8 a seguir mostram as entalpias e temperaturas dos picos de 

fusão, para as amostras em que ocorreu esse fenômeno. 

 


