
Errata da Tese Copolímeros Biodegradáveis Com Potencial Uso Como Biomateriais 

 

Romeu Casarano 

ERRATA 

Página 28 (3ª linha do terceiro parágrafo) e página 35 (2ª linha do terceiro 

parágrafo): ao invés de ...não-toxidade... leia-se ...não-toxicidade... 

Página 29: ao invés de 

O
*

O
a

*

1 , deveria ter sido 

O
*

O
a

*

1

*

. 

Página 31 (6ª linha do primeiro parágrafo): ao invés de ...L- e ácido D-láctico... 

leia-se ...ácido L- e D-láctico... 

Página 34 (6ª linha do primeiro parágrafo): ao invés de ...degradação 

oxidativa térmica... leia-se ...degradação termo-oxidativa... 

Página 34 (1ª linha do segundo parágrafo): ao invés de ...PLA... leia-se 

...PLLA... 

Página 48 (2ª linha do quarto parágrafo) e página 49 (1ª linha do primeiro 

parágrafo): ao invés de ...com sódio metálico... leia-se ...com pentóxido de fósforo 

anidro... 

Página 60 (1ª e 2ª linhas do primeiro parágrafo), página 178 (legenda da 

Figura 29), páginas 179 e 180 (legenda da Figura 30), páginas 181(legenda da 

Figura 31), páginas 182 (legenda da Figura 32), páginas 184 e 185 (legenda da 

Figura 33), ao invés de ...diclometano... leia-se ...diclorometano... 

Página 61 (2ª linha do primeiro parágrafo): ao invés de ...produto virgem... 

leia-se ...produto original... 

Página 67 (equação (16)): ao invés de m/z calculados (32b)... leia-se m/z 

calculados (32)... 

Página 73 (4ª linha do segundo parágrafo): ao invés de ...uma câmara 

digital... leia-se ... uma câmera digital... 
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Página 73 (1ª, 4ª e 5ª linhas do primeiro parágrafo), página 118 (legenda da 

Tabela 13), página 119 (2ª e 3ª linhas do terceiro parágrafo), página 120 (1ª linha do 

primeiro parágrafo), página 155 (legenda da Tabela 22) e Lista de Símbolos: ao 

invés de ...espessura (s) ou tamanho (s) da (s) lamela (s) amorfas (s)... leia-se 

...espessura (s) interlamelar (es) amorfa (s)... 

Página 75 (4ª linha, em definições): ao invés de ...������� e ������	
�... leia-se 

...���� e ���	
�... 

Página 106 (eixo X das Figuras 12(a) e (b)): ao invés de temperature, leia-se 

temperatura. 

Página 118 (Tabela 13): ao invés de, 

Produto L (nm)a ��
��� (nm)a ��

��� (nm)a,b ��
��� (%) ��

��� (%)c 

PLLA2 57d 17 32 71 44 

23 38e 22e 
 41  

24 73d 44 55 40 24 

25 68d 33 47 52 31 

PLLA2/PIS1 63d 32 42 49 33 

deveria ter sido: 

Produto L (nm)a ��
��� (nm)a ��

��� (nm)a,b ��
��� (%) ��

��� (%)c 

PLLA2 29d 8 13 71 44 

23 19e 11e 
 41  

24 37d 22 21 40 24 

25 34d 16 20 52 31 

PLLA2/PIS1 31d 16 18 49 33 

 

Página 120 (2ª linha do primeiro parágrafo): ao invés de ...1,9-2,6 (��
���) ou 

1,3-1,7 (��
���)... leia-se ...1,3-2,6 (��

���) ou 1,3-1,7 (��
���)... E após as mudanças 

feitas na Tabela 13, fica sendo ...1,4-2,7 (��
���) ou 1,4-1,6 (��

���)... 
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Página 129: nos índices do Esquema 8, ao invés de d; d e e (26); d e e (27); d 

e e; d, e, e f (28); d, e, e f (29); leia-se a; a e b (26); a e b (27); c e d; c, d, e e (28); c, 

d, e e (29), respectivamente. 

Página 150 (4ª linha do quarto parágrafo): ao invés de ...obtido para a 

amostra de 2460-40... leia-se ...obtido para a amostra de 2485-15... 

Página 152 (6ª linha do segundo parágrafo): ao invés de ...dados de 13C NMR 

(Figura 17(b)), deveria ter sido ...dados de 13C NMR (Figura 17(b) e Figura 17(c)). 

Página 155 (Tabela 22): ao invés de, 

Produto L (nm)a ��
��� (nm)a ��

��� (nm)a,d ��
��� (%)b ��

��� (%)c 

PLLA3 45e 12 22 73 52 

2485-15 35e 14 16 59 54 

2470-30 37e 17 24 53 35f 

2460-40 32e 20 21 38 34 

deveria ter sido: 

Produto L (nm)a ��
��� (nm)a ��

��� (nm)a,d ��
��� (%)b ��

��� (%)c 

PLLA3 22e 6 11 73 52 

2485-15 17e 7 8 59 54 

2470-30 18e 9 12 53 35f 

2460-40 16e 10 11 38 34 

 

Página 156 (3ª e 4ª linhas do quarto parágrafo): ao invés de ...083, 0,72 e 

0,68, leia-se ...0,83, 0,72 e 0,68. 

Página 159 (2ª linha do primeiro parágrafo): ao invés de ...reportado para o 

colágeno:134 48 mN m-1, Leia-se ...reportado para o colágeno:135 48 mN m-1. 

Página 212: na Figura 43, faltou colocar (a) e (b), respectivamente. 

Página 230: na referência 96, ao invés de Tese de Mestrado, leia-se 

Dissertação de Mestrado. 


