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ERRATA 

 

Observação: As modificações estão assinaladas em negrito. 

 

� Nos Agradecimentos, onde se lê: ˝- Ao Prof. Dr. Giuseppe Distefano do Dipartamento di 

Chimica della Universitá di Ferrara, Itália, pelos cálculos ab initio efetuados e interpretados˝. 

Leia-se: ˝Aos Profs. Drs. Giuseppe Distefano e Maurizio Dal Cole do Dipartamento di 

Chimica della Universitá di Ferrara, Itália, pelos cálculos ab initio efetuados e interpretados 

na primeira etapa do presente trabalho˝. 

� No RESUMO, da 8ª à 9ª linha, onde se lê: ˝...A conformação q-c2-sin do HF  

transforma-se na conformação q-g-sin no DFT, conforme esperado nos sulfinil-

tioésteres...˝. Leia-se: ˝...Conforme esperado nos α-sulfinil-tioésteres, no cálculo DFT, 

obtém-se a conformação q-g-sin que corresponde à conformação q-c2-sin, obtida no HF˝. 

� No RESUMO, última linha, onde se lê: ˝...semelhante à conformação q-g2-sin˝. Leia-se:  

˝...semelhante à conformação q-g-sin de maior energia (na fase gasosa)˝. 

� No ABSTRACT, da 8ª à 10ª linha, onde se lê: ˝...The HF q-c2-sin conformation is 

transformed into the B3LYP q-g-sin conformation, as expected for the sulfinyl 

thioesters˝. Leia-se:˝… As expected for the sulfinyl thioesters, in the DFT method the     

q-g-sin conformation is obtained instead of the q-c2-sin conformation of the HF method˝. 

� Na página 2, 2ª linha, onde se lê: ˝...da afinidade eletrônica do orbital do orbital  π*C-O...˝. 

Leia-se: ˝...da afinidade eletrônica do orbital π*C-O...˝. 

� Na página 2, 12ª linha, onde se lê: ˝...α-sulfinil-amidas como pudemos constatar 

anteriormente
9
˝. Leia-se: ˝... α-sulfinil-amidas como foi constatado anteriormente

9
˝. 

� Na página 2, 17ª linha, onde se lê: ˝...deveria ser mais mais fraca...˝. Leia-se: ˝...deveria ser 

mais fraca...˝. 

� Na página 3, Estrutura 1, onde se lê: ˝ X = NO2 (1)˝. Leia-se: ˝ Y = NO2 (1)˝. 

� Na página 3, ítem 2, onde se lê: ˝ Na segunda parte, capítulo 3 é relatado e discutido os 

resultados experimentais e teóricos obtidos;˝. Leia-se: ˝Na segunda parte, capítulo 3 são 

relatados e discutidos os resultados experimentais e teóricos obtidos;˝. 

� Na página 3, ítem 3, onde se lê: ˝O quinto capítulo contém uma descrição da parte 

experimental do trabalho bem como a preparação dos compostos estudados˝. Leia-se:           

˝O terceiro capítulo contém uma descrição da parte experimental do trabalho bem como a 

preparação dos compostos estudados˝. 
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� Na página 4, 1º parágrafo, onde se lê: ˝Em 1996, Bueno et al4,11
 efetuaram o estudo...˝. 

Leia-se: ˝Em 1996, Bueno et al.
4,11

 efetuaram o estudo...˝. 

� Na página 4, 2º parágrafo, 3ª linha onde se lê: ˝...foi atribuída somatória das interações...˝. 

Leia-se: ˝...foi atribuída  ao somatório das interações...˝. 

� Na página 4, 2º parágrafo, 4ª linha onde se lê: ˝...sendo esta última a prodominante...˝. 

Leia-se: ˝...sendo esta última a predominante...˝. 

� Na página 5, 1º parágrafo, 2ª linha onde se lê: ˝...doadores a receptor de elétrons...˝.   

Leia-se: ˝...doadores a receptores de elétrons...˝. 

� Na página 14, 3º parágrafo, 1ª linha, onde se lê: ˝Vinhato et al9
...˝. Leia-se:               

˝Vinhato et al.
9
...˝. 

� Na página 14, Estrutura 14, onde se lê: ˝... 
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� Na página 15, 4ª linha, onde se lê: ˝...(figura 6)˝. Leia-se: ˝...(figura 3) ˝. 

� Na página 15, 2º parágrafo,  onde se lê: ˝...corrobora coma proposição...˝. Leia-se:            

˝...corrobora com a proposição...˝. 

� Na página 17, 1º parágrafo, 12ª linha, onde se lê: ˝...cis-gauche na série analizada14-15
˝. 

Leia-se: ˝...cis-gauche na série analisada14-15
˝. 

� Na página 21, Tabela 2, onde se lê: ˝...ângulos diedros (
o
) selecionados, freqüências      

(νCO, cm
-1

) e distâncias interatômicas (Å) obtidos por intermédios do cálculo...˝. Leia-se:            

˝...ângulos diedros (
o
) selecionados e freqüências (νCO, cm

-1
) obtidos por intermédios do 

cálculo...˝. 

� Na página 23, Tabela 3, Coluna Y, onde se lê: ˝ NO2   H   OMe˝. Leia-se: ˝ Br (R-X)   NO2   

H   OMe˝. 

� Na página 46, 9ª linha, onde se lê: ˝...derivados e de 0,50 kcal mol
-1

...˝. Leia-se:                

˝... derivados é de 0,50 kcal mol
-1

...˝. 

� Na página 53, 3ª linha, onde se lê: ˝...relação à somatória das interações...˝. Leia-se:        

˝...relação ao somatório das interações...˝. 

� Na página 53, 2º parágrafo, 2ª linha, onde se lê: ˝...ângulo diedro                                         

δδδδ [C(8)-S(7)-C(1)-O(5)]...˝. Leia-se: ˝...ângulo diedro δδδδ [O(2)-C(1)-S(3)-C(9)]...˝. 

� Na página 54, 2ª linha, onde se lê: ˝...nO(SO)/σσσσ*C11-H11(23) e nO(SO)/σσσσ*C11-H11(23)˝. Leia-se:    

˝...nO(SO)/σσσσ*C11-H11(23)˝. 
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� Na página 64, última linha, onde se lê: ˝...no cristal as moléculas são unidas...˝. Leia-se:  

˝...no cristal as moléculas são estabilizadas...˝. 

� Na página 68, Tabela 10, onde se lê: ˝...ângulos diedros (
o
) selecionados, freqüências    

(νCO, cm
-1

) e distâncias interatômicas (Å) obtidos por intermédios do cálculo...˝. Leia-se:            

˝...ângulos diedros (
o
) selecionados e freqüências (νCO, cm

-1
) obtidos por intermédios do 

cálculo...˝. 

� Na página 93, 2º parágrafo, 10ª linha, onde se lê: ˝...De fato, no cálculo B3LYP a 

conformação q-c2-sin do HF transforma-se na conformação quasi-gauche-sin que está de 

pleno acordo...˝. Leia-se: ˝...De fato, no cálculo B3LYP obtém-se a conformação          

quasi-gauche-sin que corresponde à conformação q-c2-sin do HF que está de pleno acordo...˝. 

� Na página 98, 1º parágrafo, 6ª linha, onde se lê: ˝...as conformações q-g-sin, g3-sin e         

q-g2-sin e de ca. 30 kcal mol
-1

...˝. Leia-se: ˝...as conformações q-g-sin, g3-sin e q-g2-sin é de 

ca. 30 kcal mol
-1

...˝. 

� Na página 99, 3º parágrafo, 2ª linha, onde se lê: ˝...No cálculo B3LYP, a somatória das 

populações...˝. Leia-se: ˝... No cálculo B3LYP, ao somatório das populações...˝. 

� Na página 99, 3º parágrafo, 9ª linha, onde se lê: ˝...(que corresponde à somatória das 

populações...˝. Leia-se: ˝...(que corresponde ao somatório das populações...˝. 

� Na página 102, Rodapé da Tabela 19, 2ª linha, onde se lê: ˝...
f 
δ = O(2)-C(1)-S(3)-C(9)      

e φφφφ = C(1)-S(3)-C(9)-C(11);...˝. Leia-se: ˝...
f 

δ = O(5)-C(1)-S(3)-C(9)                                             

e φφφφ = C(1)-S(7)-C(8)-C(10); ...˝. 

� Na página 105, Coluna Comp. da Tabela 21a, onde se lê: ˝1    4    6 ˝. Leia-se: ˝7   10   12˝. 

� Na página 106, Coluna Comp. da Tabela 21b, onde se lê: ˝1    4    6 ˝. Leia-se: ˝7   10   12˝. 

� Na página 107, Rodapé da Tabela 22, 2ª linha, onde se lê: ˝...
f δ = O(2)-C(1)-S(3)-C(9)       

e φφφφ = C(1)-S(3)-C(9)-C(11);...˝. Leia-se: ˝...
f 
δ = O(5)-C(1)-S(3)-C(9) e                           

φφφφ = C(1)-S(7)-C(8)-C(10); ...˝. 

� Na página 110, Coluna Comp. da Tabela 24a, onde se lê: ˝ 1   4   6˝. Leia-se: ˝ 7   10   12˝. 

� Na página 111, Coluna Comp. da Tabela 24b, onde se lê: ˝ 1   4   6˝. Leia-se: ˝ 7   10   12˝. 

� Na página 115, 5ª linha, onde se lê: ˝...(Tabela 21a) e (10), (11) no DFT (Tabela 24a)...˝. 

Leia-se: ˝...(Tabela 21a) e (10), (12)  no DFT (Tabela 24a)...˝. 

� Na página 119, 2º parágrafo, 1ª linha, onde se lê: ˝...as energias das interaçôes através da 

cadeia:...˝. Leia-se: ˝...as energias das interações através da cadeia:...˝. 

� Na página 127, 1º parágrafo, 2ª linha, onde se lê: ˝...3,6 GHz de clock com 2Mb de 

memória RAM...˝. Leia –se: ˝...3,6 GHz de clock com 2Gb de memória RAM...˝. 
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� Na página 127, penúltima linha, onde se lê: ˝...GAUSSIAN 0325
...˝. Leia-se:                    

˝...GAUSSIAN 0325, 25a
...˝. 

� Na página 127, acrescentar no rodapé, referência número 25a: 

Spartan'04, Wavefunction, Inc., Irvine, CA. 

J. Kong, C. A. White, A. I. Krylov, C. D. Sherrill, R. D. Adamson, T. R. Furlani, M. S. 
Lee, A. M. Lee, S. R. Gwaltney, T. R. Adams, C. Ochsenfeld, A. T. B. Gilbert, G. S. 
Kedziora, V. A. Rassolov, D. R. Maurice, N. Nair, Y. Shao, N. A. Besley, P. E. Maslen, J. 
P. Dombroski, H. Daschel, W. Zhang, P. P. Korambath, J. Baker, E. F. C. Byrd, T. Van 
Voorhis, M. Oumi, S. Hirata, C. P. Hsu, N. Ishikawa, J. Florian, A. Warshel, B. G. 
Johnson, P. M. W. Gill, M. Head-Gordon, and J. A. Pople, J. Computational Chem., 21, 
1532, 2000. 
� Na página 128, 3º parágrafo, 21ª linha, onde se lê: ˝...registradas em um 

espectrofotômetro FT-IR...˝. Leia-se: ˝...registradas em um espectrômetro FT-IR...˝. 

� Na página 130, 1º parágrafo, 4ª linha, onde se lê: ˝...bem como do registro e cálculo da 

Segunda derivada da banda...˝. Leia-se: ˝...bem como do registro e cálculo da derivada 

segunda da banda...˝. 

� Na página 131, 1º parágrafo, 2ª linha, onde se lê: ˝...“Brucker modelo AC-200” e   “DPX-

300” ˝ . Leia-se: ˝...“ Bruker modelo AC-200” e “DPX-300” ˝. 

� Na página 131, 2º parágrafo, 3ª linha, onde se lê: ˝...radiofreqüência de 300 MHz num 

campo magnético de 4,69 Tesla˝. Leia-se: ˝...radiofreqüência de 200 MHz num campo 

magnético de 4,69 tesla˝. 

� Na página 131, 3º parágrafo, 2ª linha, onde se lê: ˝...“Brucker” modelo “AC-200”...˝.   

Leia-se: ˝... “Bruker” modelo “AC-200”...˝. 

� Na página 131, 3º parágrafo, 4ª linha, onde se lê: ˝...radiofreqüência de 75 MHz num 

campo magnético de 4,69 Tesla˝. Leia-se: ˝...radiofreqüência de 75 MHz num campo 

magnético de 7,00 tesla˝. 

� Na página 141, referência 29, onde se lê: ˝ 
29

Tetrah., V. 44, No. 13, pág. 4207˝. Leia-se: 

29N. J. Leonard e C. R. Johnson, J. Org. Chem., 27, 282, 1962. 

� Na página 143, primeira linha, onde se lê: ˝...para-bromofenila...˝. Leia-se:            

˝...para-nitrofenila...˝. 

� Na página 149, última linha, onde se lê: ˝...1161,09 (h)...˝. Leia-se: ˝... 161,09 (h)...˝. 


