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1. Resumo, última linha: onde está escrito “and”, lê-se “e”. 

2. Abstract, quarta linha: onde está escrito “to”, lê-se “for the”. 

3. Abstract, décima quarta linha: onde está escrito “of molecular”, lê-se 

“with molecular”. 

4. Introdução, p. 1, quarta linha: onde está escrito “...Mn, Na e P”, lê-se 

“...Mg, Na e P”. 

5. Introdução, p.2, oitava linha: onde está escrito “peptídeos possuem...”, 

lê-se “proteínas possuem...”. 

6.  Introdução, p.2, quarta linha: adicionar “Fe3+”. 

7. Introdução, p.7, primeiro parágrafo: onde está escrito “O conjunto de 

etapas que precedem a identificação e a determinação de metaloproteínas 

ou outras espécies químicas presentes em uma amostra é denominado 

especiação química”, lê-se “O conjunto de etapas de separação, bem como 

a identificação e determinação de metaloproteínas ou outras espécies 

químicas presentes em uma amostra é denominado especiação química”. 

8. Introdução, p.7, penúltima linha: adicionar “Normalmente utiliza-se 

recipiente de um material polimérico (PTFE ou polietileno) evitando efeito 

de troca iônica, como freqüentemente ocorre para materiais de vidro”. 

9. Introdução, p.9: onde está escrito “Os vários métodos 

cromatográficos....”, lê-se “As várias técnicas cromatográficas...”. 

10.Introdução, p.9, Fig. 2: onde está escrito “ICP-OES”, lê-se “ICP OES”. 

11.Introdução, p.12, linha décima sétima: onde está escrito “águas”, lê-se 

“águas (água subterrânea, água doce (rio ou lago), água do mar, água de 

torneira, água residual, água intersticial de solos ou sedimentos, água de 

precipitação atmosférica: chuva e neve)”. 

12.Introdução, p.11, 12, 14, 15 e 16: onde está escrito “ICP MS”, lê-se 

“ICP-MS”. 

13.Introdução, p.14 e 15: onde está escrito “...e colaboradores”, lê-se “et 

al.”. 
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14.Introdução, p.16, linha décima oitava: onde está escrito “Ag, Al, Ag, 

As,...”, lê-se “Ag, Al, As, ....”. 

15. Ao final do objetivo acrescenta-se o seguinte comentário “Os alimentos 

de interesse são ricos em elementos essenciais e proteínas. Dentre esses 

elementos, destacam-se Cu, Fe, Mn, Se e Zn que apresentam alta afinidade 

por proteínas. Portanto, o foco inicial desse projeto de doutorado foi à 

investigação da presença de metaloproteínas”. 

16.Parte experimental, p.22, item 3.1.2, quarta linha: adicionar “PFA 

(polifluoroalcoxi)”. 

17.Parte experimental, p.23, linha décima sétima: onde está escrito 285 

nm, lê-se 280 nm. 

18.Parte experimental, p.24, linha décima sexta: onde está escrito NaSO4, 

lê-se Na2SO4.  

19.Parte experimental, p.26, linha décima sexta: onde está escrito 

“Coomassie Blue Brilhant Blue...”, lê-se “Coomassie Blue Brilhant”. 

20.Parte experimental, p.28, linha oitava: onde está escrito “Kcal”, lê-se 

“kcal”. 

21.p. 35, 36, 37 e 63: onde está escrito “calibração do instrumento”, lê-se 

“curva analítica de calibração”. 

22.Parte experimental, p.37, linha décima segunda: onde está escrito 

“Mikkelsen & Cortón, 1960”, lê-se “Mikkelsen & Cortón, 2004”. 

23.Resultados e discussões, p.44, linha décima quinta: onde está escrito 

“Em ICP OES, elevadas concentrações de carbono podem causar efeitos de 

auto-absorção em comprimentos de onda mais sensíveis...”, lê-se “A 

determinação de carbono residual em ICP OES é prejudicada pelo alto ter 

desse elemento, devido a efeitos de auto-absorção, principalmente, quando 

se utiliza o comprimento de onda mais sensível (193,091 nm)”. 

24.Resultados e discussão, p.50, figura 4: alteração do gráfico das curvas 

de temperatura de pirólise e atomização do Mn pela figura abaixo: 
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25.Resultados e discussões, p.51, legenda da Fig. 5: Curvas de 

temperaturas de pirólise (-) e atomização (--): (■) solução analítica em 0,1 

% v/v HNO3 e (▲) solução analítica em 0,1 % v/v HNO3 + 5 μg Pd+ 3 μg 

Mg. 

26.Resultados e discussões, p.62, tabela 14: onde está escrito 

“quantidade”, lê-se “número de extrações”. 

27.Resultados e discussões, p.63, linha oitava: onde está escrito “...vendo 

sendo...”, lê-se “...vem sendo...”. 

28.Resultados e discussões, p.66, último parágrafo: onde está escrito “Na 

fração gordurosa de castanha-do-pará foram encontradas concentrações 

significativas de Zn em castanha-do-pará e semente de cupuaçu e de Fe em 

polpa de coco”, lê-se “Nas frações gordurosas foram encontradas 

concentrações de Zn em castanha-do-pará e polpa de coco e de Fe em 

semente de cupuaçu”. 
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29.Resultados e discussões, p.70, último parágrafo: onde está escrito 

“Técnicas cromatográficas baseiam-se na separação de componentes de 

uma determinada amostra presente num solvente (fase móvel) devido às 

diferentes interações com a coluna, fase estacionária”, lê-se “Técnicas 

cromatográficas baseiam-se na separação de componentes de uma 

determinada amostra, devido às diferentes interações com a coluna (fase 

estacionária) e com a fase móvel”. 

30.Resultados e discussões, p.70-71, último parágrafo: onde está escrito “A 

cromatografia de exclusão por tamanho fornece a separação em função do 

peso molecular dos compostos, sendo que não ocorre interação entre esses 

e a coluna”, lê-se “A cromatografia de exclusão por tamanho fornece a 

separação em função do peso molecular dos compostos, sendo que não 

ocorre interação física ou química entre esses e a coluna”. 

31.Resultados e discussões, legendas das figuras de 8-17 e de 21-31: 

adicionar nas legendas “pesos moleculares indicados em kDa”. 

32.Resultados e discussões, p.85, décima sexta linha: onde está escrito 

“...pesos dos compostos”, lê-se “pesos moleculares dos compostos”. 

33.Resultados e discussões, p.89, décima quarta linha: onde está escrito 

“...22 sinais analíticos”, lê-se “22 sinais de massa”. 

34.Referências, p.122: onde está escrito “Mikkelsen, S. R. & E. Cortón. 

Bioanalytical Chemistry. New Jersey: John Wiley & Sons. 1960”, lê-se 

“Mikkelsen, S. R. & E. Cortón. Bioanalytical Chemistry. New Jersey: John 

Wiley & Sons. 2004” 

35.Após o item Conclusão: inserir item 6. Perpectivas futuras: O 

acoplamento off-line da SEC-UV com GF AAS é o passo inicial para estudos 

de especiação química. Após a separação dos compostos por SEC e 

determinação dos elementos nas alíquotas eluídas do cromatógrafo por GF 

AAS é possível selecionar as metaloproteínas de interesse e de maior 

abundância para iniciar procedimentos de purificação, separação (ex. 

cromatografia de troca iônica) e identificação (MALDI-TOF) com intuito de  
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se determinar a estrutura da metaloproteínas. Estudos de competição entre 

os elementos e determinadas proteínas também podem ser realizados, uma 

vez que, foi observado que para uma proteína de mesmo peso molecular 

encontram-se diferentes elementos associados.  

 

 

 

 

 


