
Errata  

Santos, M. A. Titulações potencio-condutimétricas simultâneas: método, 

programas para simulação e análise de dados e exemplos reais de 

aplicação. Dissertação de mestrado – Instituto de Química da Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2010, 89 p. 

1. Abstract, Keywords: onde está escrito “tritration” leia-se “titration”. 

2. Introdução, p. 18, linha 24, onde está escrito “(Gran, 1988; Costa, 1992; 

Merkoçi, 1994;” leia-se “(Gran, 1988; Costa, 1992; Macca, 1994;”. 

3. Introdução, p. 19, linha 1, onde está escrito “Macca, 1995; Masini, 

1998)”, leia-se “Masini et. al. 1998)”. 

4. Introdução, p. 19, linha 13, onde está escrito “Vasjari et. al.” leia-se 

“Vasjari et. al. 2000”. 

5. Introdução, p. 22, linha 6, onde está escrito “ser ajustas em regiões mais 

afastas” leia-se “ser ajustadas em regiões mais afastadas”. 

6. Introdução, p. 23, linha 11, onde está escrito “varáveis” leia-se 

“variáveis”. 

7.  Introdução, p. 26, linha 5, onde está escrito “estudas” leia-se 

“estudadas”.  

8. Capitulo III, p. 32, linhas 5 a 8, onde está escrito “Apesar dos cuidados 

na estocagem do titulante padronizações prévias foram feitas antes de 

cada análise, devido à lenta precipitação do carbonato de sódio, o que 

diminui a concentração efetiva de OH- adicionado ao sistema durante a 

titulação.” leia-se “Mesmo com esses cuidados na estocagem do 

titulante, padronizações foram feitas antes de cada série de análises, 

para determinar a concentrações efetiva de carbonato e de OH- no 

titulante usado e utilizá-los como parâmetros conhecidos no tratamento 

dos dados por regressão.”. 

9. Capitulo III, p. 34, linha 7, onde está escrito “75 um” leia-se “75 µm”.  

10. Capitulo IV, p. 40, linha 12, onde está escrito “genérica” leia-se 

“genéricas”.   

11.  Capitulo IV, p. 42, Corrija-se as equações 4.2.6, 4.2.7 e 4.28, para:  
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12.  Capitulo IV, p. 42, linha 9, onde se lê “n = número prótons (n≥1)” leia-se 

“n = número máximo de prótons (n≥1)” 

13. Capitulo IV, p. 51, linha 2, onde está escrito “iternações” leia-se 

“interações”. 

14.  Capitulo IV, p. 55, linha 8, onde está escrito “(Santiago, 2009)” leia-se 

“(Persat et. al., 2009)”. 

15.  Capitulo IV, p. 56, linha 8, onde está escrito “depende” leia-se 

“dependem”. 

16.  Capitulo V, p. 68, linha 15, onde está escrito “analisas” leia-se 

“analisadas”. 

17.  Capitulo V, p. 69, linha 14, onde está escrito “média” leia-se “médio”. 

18.  Capitulo V, p. 69, linha 14, onde está escrito “mesmo” leia-se “mesmos”. 

19. Capitulo V, p. 75, linha 14, onde está escrito “amônia” leia-se “amônio”. 

20.  Referências Bibliográficas, adicionar: Persat, A., Chambers, R. D., 

Santiago, J. G.; Lab. Chip, 2009, 9, 2437. 


