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ERRATA

Informamos que no artigo  Potencial de biossorção do zinco pela macrófita egeria densa, publicado no volume 14, número 4, página 465, da 

revista Engenharia Sanitária e Ambiental, o nome correto da última autora é Márcia Regina Fagundes-Klen.


