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Errata 

Página 22, linha 20 

Utilizamos os líquidos iônicos BMMIBF4 e BMMITFSI, pois ambos foram 

sintetizados em nosso grupo de laboratório e também pelo fato de que a maioria dos 

trabalhos desenvolvidos por outros grupos de pesquisa, utiliza o BMMIBF4. A seguir 

estão as referências relacionadas.  

[53] F.  F.  C. Bazito, L.  T. Silveira, R. M. Torresi, S.  I.  C. Torresi; 

Spectroelectrochemical study of a soluble derivate of poly(aniline)  in  a  room 

temperature ionic liquid; Electrochimica Acta 53 (2007) 1217-1224.  

[54] F. F. C. Bazito, Y. Kawano, R. M. Torresi; Synthesis and characterization of  two  

ionic  liquid  with  emphasis  on  their  chemical  stability  towards  metallic 

lithium; Electrochimica Acta 52 (2007) 6427-6437.  

[55] L.  T. Silveira, S.  I.  C. Torresi; Estudo espectroeletroquímico das propriedades 

condutoras dos polímeros poli(sulfeto de  fenileno  fenilenamina)  e poli(anilina) 

em  líquido  iônico; Tese de mestrado, Universidade de São Paulo,  São Paulo (2007). 

 

Página 26, linha 10 

Lê-se enovela ao invés de embrulha. 

 

Página 30, linha 1 

Materiais híbridos orgânico-inorgânicos são constituídos pela combinação dos 

componentes orgânicos e inorgânicos que, normalmente, apresentam propriedades 

complementares, dando origem a um único material com propriedades diferenciadas 

daquelas que lhe deram origem. Esses materiais são homogêneos, devido à mistura 
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dos componentes em nível molecular. Embora tais materiais sejam macroscopicamente 

homogêneos, suas propriedades refletem a natureza química dos blocos pelos quais 

foram formados. 

 

Página 32, linha 32 

O valor de E. C da glicose oxidase é 1.1.3.4. 

 

Página 36 

A metodologia de preparação dos eletrodos será explicada com maior detalhamento na 

parte de resultados e discussões já que muitos métodos foram utilizados. 

 

Página 37, legenda da figura 9 

Os números mostrados na legenda do gráfico correspondem ao número de ciclos 

realizados (10 ciclos). 

 

Página 56, linha 6 do parágrafo 2 

Lê-se absorção ao invés de adsorção. 

 

Página 67, na tabela 7 

O valor de sensibilidade da glicose oxidase presa em um filme eletropolimerizado é 

0.28µA mmol-1 L cm-2. 

 

 


