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AM 1,5 – Massa de ar absoluta no 

ângulo zenital de 48,2° 
13 5 ...onde... ...em que... 
14 1 Utilização... Absorção... 
14 7 ...garante rápido... ...favorece... 
20 Figura 4 Camada transportadora de lacunas Camada transportadora de buracos 
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Água foi adicionada quando 
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38 2 
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de N2 foram obtidas pelo método 

de B.E.T. por meio... 
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55 6 ...por nós chamados... ...por nós chamadas... 

57 3 
...de sensibilizador resulta em baixa 

absorção de luz... 

... de sensibilizador adsorvido em 
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baixa absorção de luz... 
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Tabela 7, 
coluna 2, 

linha 5 
13,0 ± 0,02 13,0 ± 0,2 
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88 4 ...monitorada por vinte semanas... 
...monitorada por vinte e cinco 

semanas... 
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...apenas pela transferência de 

carga... 
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163 1-2 
...tem ampla uma gama de 

aplicações a ser exploradas. 
...tem uma ampla gama de 
aplicações a ser explorada. 

 


