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 Onde se lê: “Carotenóides com características mais polares, como a AST, ao se 

associarem com bicamadas lipídicas através de interações hidrofóbicas do tipo London presentes 

entre a cadeia poliênica da AST e de grupos acila dos ácidos graxos constituintes das membranas 

(...)” 

 Leia-se: “Carotenóides com características mais polares, como a AST, ao se associarem 

com bicamadas lipídicas através de interações do tipo London presentes entre a cadeia poliênica 

da AST e de grupos acila dos ácidos graxos constituintes das membranas (...)” 
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 Onde se lê: “Nestes casos, o cit c pode passar de baixo spin com simetria rômbica (spin ½ 

g// = 3.07 e g⊥ = 2.23) para uma proteína, ainda baixo spin, cuja rombicidade é menor que no 

primeiro caso (spin ½ g1 = 2.902, g2 = 2.225 and g3 = 1.510), indicando assim alteração no 

ligante axial presente na sexta posição de coordenação (NANTES et al, 2001; MUGNOL et al, 

2008).” 

 Leia-se: “Nestes casos, o cit c pode passar de baixo spin com simetria rômbica (spin ½ g1 

= 3.07, g2 = 2.23 e g3 não observável na variação do campo magnético) para uma proteína, ainda 

baixo spin, cuja rombicidade é menor que no primeiro caso (spin ½ g1 = 2.902, g2 = 2.225 e g3 = 

1.510), indicando assim alteração no ligante axial presente na sexta posição de coordenação 

(NANTES et al, 2001; MUGNOL et al, 2008).” 
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 Onde se lê: “Na mesma Figura, a linha “b” caracteriza o espectro do cit c após 82 min de 

incubação com SIN-1 e a linha “c” a simulação feita para calcular os valores de g referentes à 

linha “b”.” 

 Leia-se: “Na mesma Figura, a linha “b” caracteriza o espectro do cit c após 82 min de 

incubação com SIN-1 e a linha “c” a simulação feita, através do programa easy spin, para 

calcular os valores de g referentes à linha “b”.” 
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 Onde se lê: “Sob situação de normóxia, os espectros “b”, “d” e “f” apresentam três 

populações, uma nativa (mais pronunciada no espectro “f”), como já descrita anteriormente, outra 

alto spin (g = 6,0) e por último, uma forma oxidada (g = 4,3).” 

 Leia-se: “Sob situação de normóxia, os espectros “b”, “d” e “f” apresentam três 

populações, uma nativa (mais pronunciada no espectro “f”), como já descrita anteriormente, outra 

alto spin (g = 6,0) e por último, uma forma oxidada alto spin de simetria rômbica (g = 4,3).” 

 Onde se lê: “Figura 26 – Espectros de EPR do cit c 150 µM em tampão fosfato 50 mM, 

pH 7,4, após 82 min de incubação a 37ºC na presença do gerador de peroxinitrito, SIN-1 150 µM 

(linhas “a” e “b”), e de vesículas lipossomais de PC 1,5 mM (linhas “c” e “d”) ou PCPG10% 

(linhas “e” e “f”) e de tert-butOOH 15 mM (linhas “b”, “d” e “f”). (A) na presença de O2 

(normóxia); (B) saturada com N2 (hipóxia).” 

 Leia-se: “Figura 26 – Espectros de EPR do cit c 150 µM em tampão fosfato 50 mM, pH 

7,4, após 82 min de incubação a 37ºC na presença do gerador de peroxinitrito, SIN-1 150 µM 

(linhas “a” e “b”), e de vesículas lipossomais de PC 1,5 mM (linhas “c” e “d”) ou PCPG10% 

(linhas “e” e “f”) e de tert-butOOH 15 mM (linhas “b”, “d” e “f”). (A) na presença de O2 

(normóxia); (B) saturada com N2 (hipóxia). Condições de realização do experimento: microwave 

frequency = 9.4715 GHz; microwave power = 5.05 mW; modulação da freqüência 100 kHz; 

modulação da amplitude do campo = 1.0 mT; tempo de conversão = 81.92 ms; time constant = 

20.48 ms, amplifier gain = 45 dB; temperatura da amostra = 11.0 Kelvin.” 
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 Onde se lê: “Figura 34 – Possíveis interações entre as regiões polares dos fosfolipídios em 

diferentes pHs.” 

 Leia-se: “Figura 34 – Possíveis interações entre as regiões polares dos fosfolipídios em 

diferentes pHs. Adaptado de Sulkowski et al, 2005.” 
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