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Claudia Regina Gordijo 

Estudo de Metalofármacos  Antiinflamatórios de Cobre e dos Materiais Híbridos 

Resultantes de suas Imobilizações no Hidróxido Duplo Lamelar Hidrotalcita: 

Síntese, Caracterização e Avaliação da Atividade Farmacológica. 

 

ERRATA 

 

Página 03, figura 1: Onde se lê “Neoplasma” lê-se “Neoplasia”. 

Página 36, item 3.5: Onde se lê “2 – Parte do sedimento foi transferido para um 

porta-amostra de quartzo para a registro do difratograma de raios X do filme dele 

obtido;” acrescenta-se “O filme foi obtido pela rápida evaporação dos solventes 

em capela”. 

Página 43: Onde se lê “úlceras maiores que 1mm: *n x 2;” lê-se “úlceras maiores 

que 1mm: *n x 3;”. 

Página 47, item 3.11.8: Onde se lê “cadinho de platina” lê-se “cadinho de 

alumina”. 

Página 50, item 4.1: Onde se lê “O processo de esfoliação de materiais 

lamelares ocorre quando, em certas condições, a distância entre as lamelas ou 

folhas é tal que elas podem se afastar umas das outras.” Acrescenta-se: “de 

modo que as lamelas adjacentes não apresentem mais interação entre si.”. 

Página 54, última linha: Onde se lê “puro e cristalino” lê-se “cristalino”. 

Página 73, linha 23: Onde se lê “contaminação com íons carbonato” lê-se “co-

intercalação com íons carbonato”. 
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Página 74, item 4.14, segundo parágrafo: Onde se lê “correspondendo a uma 

distância interlamelar” lê-se “correspondendo a um espaçamento basal”. 

Página 83, penúltima linha: Onde se lê “em presença de amidas” lê-se “em 

presença de amidas, em meio básico”. 

Página 92, último parágrafo: Onde se lê “A diferença entre os valores do 

espaçamento interlamelar (0,78 nm) e da espessura da lamela (0,48 nm) fornece 

o valor da altura da galeria da Hidrotalcita, de 0,31 nm.” Lê-se “A diferença entre 

os valores do espaçamento basal (0,78 nm) e da espessura da lamela (0,48 nm) 

fornece o valor da altura da galeria da Hidrotalcita, de 0,30 nm.”. 

Página 98: Exclui-se “3000 cm-1 (υ(O-H)) e”. 

Página 123, último parágrafo: Onde se lê “corresponde a uma distância 

interlamelar” lê-se “corresponde a um espaçamento basal”. 

Página 132, primeira linha: Onde se lê “freqüências na região de respiração do 

anel aromático” acrescenta-se “(1600 – 1475 cm-1)”. 

Página 164, quarto parágrafo, segunda linha: Exclui-se “para freqüências 

maiores”. 

Página 205, primeiro parágrafo: Onde se lê “(4,4 ±1,1 e 7,7 ± 0,9, 

respectivamente)” lê-se “(4,4 ±1,1 e 2,2 ± 0,4, respectivamente)”. 

Página 214, segundo parágrafo: Exclui-se “Apesar de o Cu-Indo/HDLads 

apresentar 7 vezes mais HDL (em massa) do que o Cu-Indo/HDLint, o material 

contendo o complexo adsorvido não apresentou resultados 7 vezes melhores do 

que o material contendo o complexo intercalado.”. 

 


