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Errata 

- Capa de rosto; Titulo: onde se lê usando, leia-se aplicando. 

- Resumo; Palavras chaves: onde se lê cement, lê-se cimento.  

- Abstract; Number of pages: onde se lê 93, lê-se 103. Onde se lê detention, lê-se 

detection.  

- Abstract; oitava linha: onde se lê to adsorver, lê-se to adsorv. Décima sexta linha, 

onde se lê are, lê-se were. Décima sétima linha: onde se lê was, lê-se were. 

Vigésima linha, onde se lê temperaturas, lê-se temperatures.  

- Lista de abreviaturas: onde se lê Institute Atomic of Energy Agency, lê-se 

International Atomic Energy Agency.  

- Página 15; primeiro parágrafo; nona linha: onde se lê soluções aquosas, lê-se 

suspensões. 

- Página 16; segundo parágrafo; primeira linha: onde se lê repetitividade, lê-se 

repetibilidade.  

- Página 19; primeiro parágrafo; terceira linha: onde se lê 3 ug, lê-se 3 µµµµg.  

- Página 27; terceiro parágrafo; quinta linha: onde se lê molar, lê-se atômica.  

- Página 28; quarta linha: onde se lê será, lê-se seja.  

- Página 30; terceiro parágrafo; segunda linha: onde se lê decantação, lê-se 

separação.  

- Página 32; segundo parágrafo; nona linha: onde se lê tambéms, lê-se também. 

- Página 32; terceiro parágrafo; quinta linha: onde se lê do dentária, lê-se dentária.  

- Página 35; primeira linha: onde se lê probelams, lê-se problemas.  

- Página 43; terceiro parágrafo; quarta linha: onde se lê homogeizada, lê-se 

homogeneizada. 

- Página 47; primeiro parágrafo; quarta e sétima linhas: onde se lê 20 ul, lê-se 20 µµµµl.  

- Página 47; segundo parágrafo; quarta linha: onde se lê 350 ug, lê-se 350 µµµµg.  
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- Página 49; quarta linha: onde se lê ow, lê-se o. 

- Página 50; primeiro parágrafo; primeira linha: onde se lê sinais de fundo, lê-se 

sinais de absorção de fundo.  

- Página 53; segundo parágrafo; primeira linha: onde se lê ocorre, lê-se ocorrer. 

- Página 54; tabela 6; décima primeira linha: onde se lê Cão, lê-se CaO. 

- Página 57; primeiro parágrafo; terceira linha: onde se lê para o Pb (Figura 9), lê-se 

para Cd (Figura 8).  

- Página 60; segunda e quarta linha; onde se lê 0,1% (v v
-1
), lê-se 0,025 % (m v

-1
).  

- Páginas 65 e 66; Figuras13 e 15: onde se lê Sinal Normalizado, lê-se Razão 

AA/API.  

- Página 68; Tabela 12: onde se lê Com, lê-se Con.   

- Página 69; primeiro parágrafo; terceira linha: onde se lê virdro, lê-se vidro. 

- Página 69; segundo parágrafo; terceira linha: onde se lê automastrador, lê-se auto-

amostrador e onde se lê dificultado, lê-se dificultando. Quarta linha: onde se lê 

orgânicas, lê-se orgânicos.  

- Página 69; terceiro parágrafo; terceira linha: onde se lê considerrar, lê-se 

considerar.  

- Página 70; parágrafo1; primeira linha: onde se lê 0,025% (m v
-1
), lê-se 0,25% (m 

v
-1
).  

- Página 71; Tabela 15; rodapé: onde se lê coeficiente angular, lê-se coeficiente 

linear. E onde se lê coeficiente linear, lê-se coeficiente angular.  

- Pagina 72; Primeiro parágrafo; primeira e segunda linha: onde se lê (a = -0,16 ±±±± 

0,22), (b = 1,13 ±±±± 0,2) e (r = 0,80 ±±±± 0,05) para o Cd e (a = 0,58 ±±±± 0,15), (b = 0,47  

- ±±±± 0,14) e (r = 0,63 ±±±± 0,04) para o Pb, lê-se (a = 0,09 ±±±± 0,15), (b = 0,97 ±±±± 0,14) e (r 

= 0,85 ±±±± 0,05) para o Cd e (a = -0,14 ±±±± 0,18), (b = 1,18 ±±±± 0,16) e (r = 0,86 ±±±± 0,06) 

para o Pb.                                                                 

- Página 74; Primeiro parágrafo; segunda linha: onde se lê coatendo, lê-se contendo. 
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- Página 74; Primeiro parágrafo; quarta linha: onde se lê bando analítico, lê-se 

branco analítico.  

- Página 74; Terceiro parágrafo; terceira linha: onde se lê para aquisição dos dados, 

lê-se para o processamento dos dados.  

- Página 75; terceiro parágrafo; terceira linha: onde se lê ralativos, lê-se relativos.  

- Página 77; primeiro parágrafo; terceira linha: onde se lê adosorvidos, lê-se 

adsorvidos.  

- Página 78; segundo parágrafo; quarta linha: onde se lê sinais de fundo, lê-se 

absorção de fundo. 

- Página 80; primeira linha: onde se lê tambm, lê-se também.  

- Página 81; primeiro parágrafo; primeira linha, onde se lê permannete, lê-se 

permanente.  

- Página 81; segundo parágrafo; terceira linha: onde se lê sorendo, lê-se ocorrendo. 

- Página 85; Figura 21; rodapé: onde se lê para Mn, lê-se para Cr.  

- Página 89; segundo parágrafo; quarta linha: onde se lê temepratura, lê-se 

temperatura.  

- Página 92; onde se lê Tabela 21, lê-se Tabela 22.  

- Página 92; terceiro parágrafo; segunda linha: onde se lê coatendo, lê-se contendo.  

- Página 93; terceiro parágrafo; quinta linha: onde se lê sofream do desgaste, lê-se 

sofreram desgaste. 

 

 


