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I. Resumo. Parágrafo único, 10ª linha, onde se lê: “Para o meio com atmosfera oxidante, foi 

possível (...)”; entende-se: “Para o meio saturado com oxigênio, foi possível (...)”. 

II. Abstract. Parágrafo único, 8ª linha, onde se lê: “Under oxidant atmosphere, the in situ 

generation (...)”; entende-se: “Under oxidant medium, the in situ generation (...)”. 

III. Lista de Ilustrações. Na legenda das Figuras: IV.1 a IV.3, IV.6 a IV.18 e IV.20 a IV.26; a 

representação massaFVZ não deve estar entre colchetes. 

IV. Lista de Ilustrações. Na legenda das Figuras IV.5 e IV.19, onde se lê: “Efeito da variação 

da concentração em massa de FVZ na reação de pseudo-primeira ordem (...)”; entende-se: 

“Efeito da variação da massa de FVZ na reação de pseudo-primeira ordem (...)”. 

V. Sumário. No item IV.1.3, onde se lê: “Influência da solução a ser tratada (...)”; entende-se: 

“Influência do pH da solução a ser tratada (...)”. 

VI. Capítulo I - Introdução. No item I.1, página 4, 1º parágrafo, 6ª linha, onde se lê: “(...) nos 

processos industriais, sendo que vários deles (...)“; entende-se: “(...) nos processos 

industriais, uma vez que vários deles (...)”. 

VII. Capítulo I - Introdução. No item I.2, página 5, 2º parágrafo, 1ª linha, onde se lê: “O p-

nitrofenol além de serem encontrado (...)”; entende-se: “O p-nitrofenol além de ser 

encontrado (...)”. 

VIII. Capítulo I - Introdução. No item I.2, página 5, 2º parágrafo, 4ª linha, onde se lê: “(...) 

existe a possibilidade serem gerados na troposfera (...)”; entende-se: “(...) existe a 

possibilidade de ser gerado na troposfera (...)”. 

IX. Capítulo I - Introdução. No item I.2, página 5, 3º parágrafo, 5ª linha, onde se lê: “(...) são 

lentas, torna-se assim necessário (...)”; entende-se: “(...) são lentas, tornando-se assim 

necessário (...)”. 
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X. Capítulo I - Introdução. No item I.3, página 6, 2º parágrafo, onde se lê: “O tratamento 

físico-químico preliminar permite certa depuração dos efluentes. Contudo, as substâncias 

poluentes não são destruídas, pois estes processos promovem somente uma transferência 

de fase, persistindo o problema do ponto de vista ambiental“; entende-se: “O tratamento 

físico-químico preliminar permite certa depuração dos efluentes. Porém, apesar de haver 

uma diminuição significativa no volume dos resíduos gerados, as substâncias poluentes não 

são destruídas, uma vez que estes processos promovem somente uma transferência de 

fase, ou seja, ocorre a transferência dos contaminantes da fase líquida para a fase sólida 

(por exemplo, coagulação, sedimentação e uso de filtros contendo materiais adsorventes, tal 

como carvão ativado). Dessa forma, a disposição final das fases sólidas continua sendo um 

problema sem solução, persistindo, assim, o problema do ponto de vista ambiental”. 

XI. Capítulo I - Introdução. No item I.3, página 6, 3º parágrafo, 5ª linha, onde se lê: “(...) 

transformando as substâncias orgânicas tóxicas em CO2 e H2O (...)”; entende-se: “(...) 

transformando as substâncias orgânicas biodegradáveis em CO2 e H2O (...)”. 

XII. Capítulo I - Introdução. No item I.3.2, página 16, 1º parágrafo, 7ª linha, onde se lê: “(...) 

agente oxidante (E0 = 2,3 V, a 25 °C) (…)”; entende-se: “(...) agente oxidante (E0 = 2,8 V, a 

25 °C) (…)”. 

XIII. Capítulo I - Introdução. No item I.3.2, página 16, 2º parágrafo, 7ª linha, onde se lê: “(...) 

meio aquoso (kdif = 7 x109 L mol-1 s-1)”; entende-se: “(...) meio aquoso (kdif = 7 x109 cm mol-1 

s-1) (…)”. 

XIV. Capítulo I - Introdução. No item I.3.2, página 19, 1º parágrafo, 3ª linha, onde se lê: “(...) 

pode-se observar o mecanismo da que envolve (…)”; entende-se: “(...) pode-se observar o 

mecanismo da reação que envolve (…)”. 

XV. Capítulo I - Introdução. No item I.3.2, página 20, 2º parágrafo, 1ª linha, onde se lê: “(...) 

o uso do FVZ, em atmosfera aeróbia”; entende-se: “(...) o uso do FVZ, em meio aeróbio”. 

XVI. Capítulo I - Introdução. No item I.3.2, página 20, 2º parágrafo, 4ª linha, onde se lê: “No 

processo realizado sob atmosfera inerte, todo o azocorante (…)”; entende-se: “No processo 

realizado em meio anaeróbio, todo o azocorante (…)”. 

XVII. Capítulo I - Introdução. No item I.3.2, página 21, 1º parágrafo, 2ª linha, onde se lê: “(...) 

através do uso de FVZ em atmosfera inerte e oxidante”; entende-se: “(...) através do uso de 

FVZ em meio anaeróbio e aeróbio”. 
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XVIII. Capítulo I - Introdução. No item I.3.2, página 21, 1º parágrafo, 6ª linha, onde se lê: 

“(...) quando foi utilizada a atmosfera oxidante, os pesquisadores observaram (…)”; entende-

se: “(...) quando foi utilizado o meio oxidante, os pesquisadores observaram (…)”. 

XIX. Capítulo III - Materiais e Métodos. No item III.3, página 27, 2º parágrafo, 4ª linha, onde 

se lê: “(...) a mistura ficou sob agitação por cerca de 20 minutos. Em seguida, foi filtrada 

através do uso de um sistema de filtração com membrana (0,45 µm – Millipore), sendo o 

sólido obtido lavado por 3 vezes com água deionizada”; entende-se: “(...) a mistura ficou sob 

agitação por cerca de 20 minutos, sendo, em seguida, filtrada através do uso de um sistema 

de filtração com membrana (0,45 µm - Millipore), uma vez que o ferro metálico forma 

aglomerados. O sólido obtido foi lavado por 3 vezes com água deionizada”. 

XX. Capítulo III - Materiais e Métodos. No item III.3, página 27, 2º parágrafo, 8ª linha, onde 

se lê: “O ferro metálico obtido através deste processo foi utilizado logo após a síntese”; 

entende-se: “O ferro metálico obtido através deste processo foi macerado antes de ser 

empregado no processo de tratamento, sendo utilizado logo após a síntese”. 

XXI. Capítulo III - Materiais e Métodos. No item III.4, página 27, parágrafo único, 1ª linha, 

onde se lê: “Realizou-se o tratamento da superfície do pó de ferro da adição de HCl 3,0 mol 

L-1 (...)”; entende-se: “Realizou-se o tratamento da superfície do pó de ferro de acordo com a 

metodologia adaptada de Ghauch1. Para tanto, adicionou-se HCl 3,0 mol L-1 (...)”. 

1
 A. Ghauch; Chemosphere 43 (2001) 1109-1117. 

XXII. Capítulo III - Materiais e Métodos. No item III.5, página 28, parágrafo único, 7ª linha, 

completa-se: “O ajuste do pH do meio reacional foi realizado gotejando-se HCl ou NaOH 1,5 

mol L-1 de acordo com o pH desejado (meio ácido, neutro ou básico)”. 

XXIII. Capítulo III - Materiais e Métodos. No item III.6, página 28, parágrafo único, 1ª linha, 

onde se lê: “Determinou-se a porcentagem de redução dos parâmetros de avaliação 

(degradação e mineralização) através da comparação das soluções das substâncias alvo 

sem tratamento prévio e após diferentes tempos de tratamento (C/C0)”; entende-se: 

“Determinou-se a porcentagem de redução dos parâmetros de avaliação (degradação e 

mineralização) através da comparação de amostras de soluções contendo a substância alvo 

sem tratamento prévio e após diferentes tempos de tratamento, sob as mesmas condições 

(por exemplo, pH e temperatura). Sendo assim, tem-se que a % redução = C/C0 x 100, onde 

C é a concentração no tempo em estudo, tanto para o p-nitrofenol quanto para o carbono 

orgânico dissolvido, e C0 é a concentração inicial, ou seja, a concentração antes do início do 

tratamento, novamente tanto para o p-nitrofenol quanto para o carbono orgânico dissolvido”. 
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XXIV. Capítulo III - Materiais e Métodos. No item III.6.1, página 29, 1ª linha, onde se lê: “(...) 

para o acompanhamento pontual da redução do comprimento de onda de máxima absorção 

do composto em estudo”; entende-se: “(...) para o acompanhamento pontual da redução da 

substância alvo, através da sua absorbância”. 

XXV. Capítulo III - Materiais e Métodos. No item III.6.1, página 29, 1º parágrafo, 2ª linha, 

onde se lê: “interferências analíticas, desenvolveu-se”; entende-se: “(...) interferências 

analíticas no acompanhamento da redução do p-nitrofenol, desenvolveu-se (...)”. 

XXVI. Capítulo III - Materiais e Métodos. No item III.6.1, página 29, 2º parágrafo, 2ª linha, 

onde se lê: “(...) degradação do p-nitrofenol, fez-se uso da metodologia (...)”; entende-se: 

“(...) degradação do p-nitrofenol, utilizou-se a metodologia (...)”. 

XXVII. Capítulo III - Materiais e Métodos. No item III.6.1, página 29, 2º parágrafo, 11ª linha, 

onde se lê: “(...) água ultra-pura (sistema Milli-Q), acidificada com 1% (v/v) de ácido acético 

(...)”; entende-se: “(...) água ultra-pura (sistema Milli-Q) acidificada com ácido acético glacial 

na proporção de 1:100 (v/v) (...)”. 

XXVIII. Capítulo III - Materiais e Métodos. No item III.7, página 33, 1º parágrafo, 4ª linha, 

onde se lê: ”ajustada de acordo com a atmosfera que se desejava (redutiva ou oxidativa)”; 

entende-se: “(...) ajustada de acordo com o meio que se desejava (redutivo ou oxidativo)”. 

XXIX. Capítulo IV - Resultados e Discussão. No eixo das ordenadas nas Figuras: IV.1 (pág. 

39); IV.2 (pág. 41); IV.6 (pág. 49); IV.8 (esquerda - pág. 54); IV.10 (pág. 56); IV.13 (a) (pág. 

60); IV.15 (pág. 63); IV.18 (pág. 67); IV.21 (pág. 71); IV.23 (esquerda - pág. 76) e IV.25 

(esquerda - pág. 79); onde se lê: “[p-nitrofenol]/[p-nitrofenol]0”; entende-se: “Concentração 

de p-nitrofenol, C/C0“. 

XXX. Capítulo IV - Resultados e Discussão. No eixo das abscissas nas Figuras: IV.4 (pág. 

46); IV.5 (pág. 47); IV.18 (gráfico menor - pág. 67) e IV.19 (pág. 68); onde se lê: “[massaFVZ] 

/ g L-1”; entende-se: “massaFVZ / g L-1“. 

XXXI. Capítulo IV - Resultados e Discussão. No eixo das ordenadas nas Figuras: IV.8 

(direita - pág. 54); IV.11 (pág. 57); IV.13 (b) (pág. 60); IV.16 (pág. 64); IV.20 (a) (pág. 69); 

IV.22 (a) (pág. 72); IV.23 (direita - pág. 76) e IV.25 (direita - pág. 79); onde se lê: 

”[COD]/[COD]0”; entende-se: “COD/COD0“. 

XXXII. Capítulo IV - Resultados e Discussão. No item IV.1.2, página 42, 1º parágrafo, 10ª 

linha, onde se lê: “(...) partículas de FVZ inferiores a 300 mm proporcionam (...)”; entende-

se: “(...) partículas de FVZ inferiores a 300 µm proporcionam (...)”. 
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XXXIII. Capítulo IV - Resultados e Discussão. No item IV.1.3, página 44, 3ª linha, onde se lê: 

“(...) a constante cinética observada foi cerca de 20 vezes maior (...)”; entende-se: “(...) a 

constante cinética observada foi cerca de 20% maior (...)”. 

XXXIV. Capítulo IV - Resultados e Discussão. No item IV.1.4, página 47, Tabela IV.2, 1ª 

coluna, 1ª linha, onde se lê: “[massaFVZ] / g L-1”; entende-se: “massaFVZ / g L-1”. 

XXXV. Capítulo IV - Resultados e Discussão. No item IV.1.4, página 47, Equação 41, redige-

se: “kobs = (-0,010 ± 0,002) + (0,184 ± 0,008) x massaFVZ”. 

XXXVI. Capítulo IV - Resultados e Discussão. No item IV.1.6, página 52, 2º parágrafo, 3ª 

linha, onde se lê: (...) aumentou para 67,7 ± 0,2535 mg L-1 (...); entende-se: “(...) aumentou 

para 67,7 ± 0,3 mg L-1 (...)”. 

XXXVII. Capítulo IV - Resultados e Discussão. No item IV.1.6, página 52, 3º parágrafo, 

comenta-se: “Embora o tratamento proposto não atenda às normas de controle de qualidade 

de água em relação à quantidade de íons de ferro, os resultados obtidos na degradação do 

p-nitrofenol demonstraram que o sistema redutivo pode vir ser viável para o pré-tratamento 

de substâncias contendo o grupamento nitro, merecendo, assim, um estudo mais 

aprofundando no ponto de vista do controle dos íons de ferro liberados durante o processo, 

a fim de adequá-lo à legislação brasileira”. 

XXXVIII. Capítulo IV - Resultados e Discussão. No item IV.1.6, página 52, 4º parágrafo, 4ª 

linha, onde se lê: “(...) [massaFVZ] = 2,00 g L-1 (...)”; entende-se: “(...) massaFVZ = 2,00 g L-1 

(...)”. 

XXXIX. Capítulo IV - Resultados e Discussão. No item IV.2.1, página 53, 1º parágrafo, 2ª 

linha, onde se lê: “Dessa forma, quando se utiliza meio anóxido (N2) ocorre a redução das 

espécies presentes no meio reacional; porém, quando se trabalha em meio oxidante (O2) 

(...)“; entende-se: “Dessa forma, quando se utiliza meio anóxido (saturado com N2) ocorre a 

redução das espécies presentes no meio reacional; porém, quando se trabalha em meio 

oxidante (saturado com O2) (...)”. 

XXXX. Capítulo IV - Resultados e Discussão. No eixo das abscissas na Figura IV.8, página 

54, onde se lê: “tempo de degradação / min“; entende-se: “tempo de tratamento / min“. 

XXXXI. Capítulo IV - Resultados e Discussão. No item IV.2.5, página 68, Tabela IV.4, 1ª 

coluna, 1ª linha, onde se lê: “[massaFVZ] / g L-1”; entende-se: “massaFVZ / g L-1”. 
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XXXXII. Capítulo IV - Resultados e Discussão. No item IV.2.5, página 68, Equação 45, 

redige -se: “kobs = (-0,299 ± 0,080) + (0,140 ± 0,019) x massaFVZ”. 

XXXXIII. Capítulo IV - Resultados e Discussão. No item IV.2.5, página 69, Equação 46, onde 

se lê: “k = 4,0 x 108 M-1 s-1”; entende-se: “k = 4,0 x 108 L mol-1 s-1”. 

XXXXIV. Capítulo IV - Resultados e Discussão. No item IV.2.7, página 73, 2º parágrafo, 3ª 

linha, onde se lê: “(...) aumentou para 167,2 ± 1,148 mg L-1 (...)”; entende-se: “(...) aumentou 

para 167,2 ± 1,2 mg L-1 (...)”. 

XXXXV. Capítulo IV - Resultados e Discussão. No item IV.2.7, página 73, 2º parágrafo, 8ª 

linha, onde se lê: “No início do processo sob condições ótimas, ou seja, antes da adição do 

FVZ, a concentração de ferro dissolvido era de 0,0674 ± 0,0055 mg L-1. Após o tratamento, 

esta concentração aumentou para 67,7 ± 0,2535 mg L-1; apesar de ser uma quantidade de 

ferro relativamente baixa, é superior ao limite máximo permitido pela legislação brasileira, 

neste caso, uma avaliação mais aprimorada também seria necessária, a fim de proporcionar 

a adequação do tratamento proposto às normas de controle de qualidade de água”; 

entende-se: “Dessa forma, uma avaliação mais aprimorada também seria necessária para o 

processo oxidativo, a fim de proporcionar a adequação do tratamento proposto às normas 

de controle de qualidade de água”. 

XXXXVI. Capítulo IV - Resultados e Discussão. No item IV.2.7, página 73, 3º parágrafo, 4ª 

linha, onde se lê: “(...) [massaFVZ] = 4,00 g L-1 (...)”; entende-se: “(...) massaFVZ = 4,00 g L-1 

(...)”. 

XXXXVII. Capítulo IV - Resultados e Discussão. No item IV.2.7, página 74, 8ª linha, onde se 

lê: “(...) neste travbalho, além (...)”; entende-se: “(...) neste trabalho, além (...)”. 

XXXXVIII. Capítulo IV - Resultados e Discussão. No item IV.3.2, página 80, 1º parágrafo, 1ª 

linha, onde se lê: “Em 30 minutos de reação, foi possível (...)”; entende-se: “Em 30 minutos 

de reação oxidativa (65 minutos considerando-se o tempo total de tratamento), foi possível 

observar (...)”. 


