
Errata 

 

Coelho, L.H.G. Desenvolvimento de métodos para coleta e determinação de 

poluentes em fase gasosa da atmosfera utilizando amostragem por difusão 

com membranas capilares microporosas. Tese de doutoramento – Instituto de 

Química da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009, 212 p.  

 

1. Lista de Abreviaturas e Siglas, C4D: onde está escrito “Capacitively Coupled 

Conductometric Contactless Detection” leia-se “Capacitively Coupled Contactless 

Conductometric Detection”.   

2. Abstract, linha 30: onde está escrito “e” leia-se “and”. 

3. Introdução, p. 2, linha 20, onde está escrito “11 km”, leia-se “de 7 a 16 km”. 

4. Parte experimental, p. 23, legenda Figura 6: onde está escrito “E) (...) com a 

entrada e saída de líquido do coletor;” leia-se “E) (...) com a entrada e saída de ar do 

coletor;”   

5. Parte experimental, p. 23, legenda Figura 6: adicionar item “H) 

embuchamento de silicone para fixação dos tubos.”  

6. Parte experimental, p. 48, linha 8: onde está escrito “Figura 8” leia-se “Figura 

7”. 

7. Cap. 4, p. 60, Tabela 2: Constante de Henry do peróxido de hidrogênio onde 

está escrito “7 x 10-4” leia-se “7 x 104”. 

8. Cap. 4, p. 62, linha 16, onde está escrito “extensivo” leia-se “intensivo”. 

9. Cap. 4, p. 65, linha 19, onde está escrito “fluxo” leia-se “vazão”. 

10. Cap. 4, p. 66, onde está escrito “(...) área superior à 100 cm2” leia-se 

“superior à 120 cm2”. 

11. Cap. 4, p. 91, legenda Figura 39: adicionar na identificação dos 

voltamogramas “a) branco; b) adição de 1 mmol L-1 do interferente em estudo”. 

12. Cap. 5, p. 116, Tabela 9: adicionar na coluna “Impinger-método de 

Berthelot” na linha “geração de resíduos” a espécie “nitroprussiato de sódio”. 

13. Cap. 6, p. 124, linha 3: onde está escrito “As alquil-mercaptanas 

comumente encontradas (...)” leia-se “Os compostos reduzidos de enxofre 

comumente encontrados (...)”. 
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14. Cap. 6, p. 136: modificação da Figura 57: 
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Figura 57: Correlação entre as concentrações de H2S em amostras de ar coletadas em 24/01/08 

coletadas por CMDS e determinadas por CE-C4D e coleta em impinger seguida de avaliação 

espectrofotométrica. 

 

15. Cap. 7, p. 170, Figura 77: identificação dos picos: “1) acetato; 2) lactato”. 

 

 


