
Errata 

 No ABSTRACT, onde lê-se 80, leia-se 160. 

 Na página 33, onde se lê fissilis, leia-se odorata. 

 No último parágrafo da página 33, onde se lê canela, leia-se canela-preta. 

 Na página 34, onde se lê canela, leia-se canela-preta. 

 Na página 40, onde se lê canela, leia-se canela-preta. 

 Na página 45, onde se lê RMN de 1H, leia-se Espectroscopia de 

ressonância magnética nuclear de hidrogênio. 

 Na página 45, onde se lê FTIR, leia-se Espectroscopia de absorção no 

FTIR. 

 Na página 50, onde se lê RMN de 1H, leia-se Espectroscopia de 

ressonância magnética nuclear de hidrogênio. 

 Na página 50, onde se lê FTIR, leia-se Espectroscopia de absorção no 

FTIR. 

Na página 50, onde lê-se UV-VIS, leia-se espectrofotometria de absorção 

no UV-VIS. 

 Na página 55, onde se lê RMN de 1H, leia-se Espectroscopia de 

ressonância magnética nuclear de hidrogênio. 

 Na página 55, onde se lê FTIR, leia-se Espectroscopia de absorção no 

FTIR. 

 Na página 56, onde se lê RMN de 1H, leia-se Espectroscopia de 

ressonância magnética nuclear de hidrogênio. 
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 Na página 56, onde se lê FTIR, leia-se Espectroscopia de absorção no 

FTIR. 

 Na página 56, onde se lê SEC, leia-se cromatografia por exclusão de 

tamanho. 

 Na página 56, onde se lê UV-VIS, leia-se espectrofotometria de absorção 

no UV-VIS. 

 Na página 57, onde se lê Figura 4.1.1., leia-se Figura 4.1.9. 

 Na página 57, onde se lê Figura 4.1.2., leia-se Figura 4.1.10. 

 Na página 59, onde se lê Figura 4.1.3., leia-se Figura 4.1.11. 

Na página 65, onde se lê 14, leia-se 2. 

Na página 66, onde se lê 14, leia-se 2. 

 Na página 84, onde se lê canela, leia-se canela-preta. 

 Na página 88, onde se lê Espectroscopia no infravermelho, leia-se 

Espectroscopia de absorção no infravermelho. 

 Na página 88, onde se lê espectros de infravermelho, leia-se espectros de 

absorção no infravermelho. 

 Na página 97, onde se lê RMN de 1H, leia-se Espectroscopia de 

ressonância magnética nuclear de hidrogênio. 

 Na página 97, onde se lê IR, leia-se Espectroscopia de absorção no 

infravermelho. 

 Na página 98, onde se lê 2,34, leia-se 2,33. 

 Na página 99, onde se lê RMN de 1H, leia-se Espectroscopia de 

ressonância magnética nuclear de hidrogênio. 
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 Na página 99, onde se lê IR, leia-se Espectroscopia de absorção no 

infravermelho. 

 Na página 100, onde se lê 0,29, leia-se 0,27. 

 Na página 101, onde se lê IR, leia-se Espectroscopia de absorção no 

infravermelho. 

 Na página 101, onde se lê νCH=CH trans, leia-se δCH=CH trans. 

 Na página 102, onde se lê 80, leia-se 83. 

 Na página 102, onde se lê 135, leia-se 12. 

 Na página 103, onde se lê RMN de 1H, leia-se Espectroscopia de 

ressonância magnética nuclear de hidrogênio. 

 Na página 103, onde se lê 58,2, leia-se 58,1. 

 Na página 104, onde se lê RMN de 1H, leia-se Espectroscopia de 

ressonância magnética nuclear de hidrogênio. 

 Na página 105, onde se lê RMN de 1H, leia-se Espectroscopia de 

ressonância magnética nuclear de hidrogênio. 

 Na página 107, onde se lê RMN de 1H, leia-se Espectroscopia de 

ressonância magnética nuclear de hidrogênio. 

 Na página 107, onde se lê IR, leia-se Espectroscopia de absorção no 

infravermelho. 

 Na página 107, onde se lê νCH=CH trans, leia-se δCH=CH trans. 

 Na página 108, onde se lê IR, leia-se Espectroscopia de absorção no 

infravermelho. 
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 Na página 110, onde lê-se Processos de degradação centrados em cerca 

de 350 oC e 500 oC, leia-se Processos de degradação centrados em cerca de 

230 oC, 350 oC e 500 oC. 

Na página 116, onde se lê 14, leia-se 2. 

Na página 132, onde se lê 14, leia-se 2. 

 Na página 116, entender o polímero 14 como polímero 2. 
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