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No final de “Agradecimentos”, incluir Instituto de Química – USP. 

 

Na página 1, 2º parágrafo, 7ª linha, onde se lê: “A dopamina atravessa a fenda e se liga aos seus 

receptores específicos no neurônio pós sináptico, sendo posteriormente recaptada pelos sítios 

transportadores, ...”, leia-se: “A dopamina atravessa a fenda e se liga aos seus receptores 

específicos, sendo posteriormente recaptada pelos sítios transportadores, ...”. 

 

Na página 13, no final do parágrafo único, incluir a seguinte frase: “A síntese foi concluída com 

rendimento global de 13%.” 

 

Na página 14, no final do parágrafo único, incluir a seguinte frase: “A síntese foi concluída com 

rendimento global de 47%.” 

 

Na página 15, 5ª linha, onde se lê: “éster metílico do ciclo hexadienila 18”, leia-se: “éster metílico 18”. 

 

Na página 16, 2ª e 3ª linhas, onde se lê: “...levou ao cloridrato da (+)-indatralina (25), em 67% no 

final das 3 etapas...”, leia-se: “...levou ao cloridrato da (+)-indatralina (25), em 67% no final das 3 

etapas e 23% de rendimento global...”. 

 

Na página 26, 3ª linha, onde se lê: “...a formação de todos os produtos de contração...”, leia-se: “...a 

formação de cada produto de contração...”. 

 

Na página 30 1º parágrafo, onde se lê: “ O rearranjo oxidativo de álcoois homoalílicos secundários 

mediado por tálio(III), proporcionou indanos contendo 3 centros estereogênicos com alta 

diastereosseletividade...”, leia-se: “O rearranjo oxidativo de álcoois homoalílicos secundários 

contendo 2 centros assimétricos, mediado por tálio(III), proporcionou indanos contendo 1 centro 

estereogênico adicional com alta diastereosseletividade.” 

 

Na página 30, 2º parágrafo, onde se lê: “ácido carboxílico α,β-insaturado”, leia-se: “ácido carboxílico 

β,γ-insaturado”. 

 

Na página 31, 1ª linha, onde se lê: “ácido α,β-insaturado”, leia-se: “ácido β,γ-insaturado”. 



 

Na página 31, 3ª, 10ª e 15ª linhas, e na página 32 (Tabela 8) onde se lê: “éster α,β-insaturado”, leia-

se: “éster β,γ-insaturado”. 

 

Na página 35, 1º parágrafo, 4ª linha, onde se lê: “Tabela 1”, leia-se: “Tabelas 1 e 2”. 

 

Na página 35, 2º parágrafo, 5ª linha, onde se lê: “entradas 1 e 2”, leia-se: “entradas 1 e 4”. 

 

Na página 35, 2º parágrafo, 7ª linha, onde se lê: “Tabela 1, entrada 2 e Tabela 2, entrada 1”, leia-se: 

“Compare a Tabela 1, entrada 2 com a Tabela 2, entrada 1”. 

 

Na página 35, 2º parágrafo, 11ª linha, onde se lê: “Tabela 2, entrada 2”, leia-se: “Tabela 2, entrada 

7”. 

 

Na página 36, Tabela 9, condições, entrada 4, onde se lê: “1,0 equiv HTIB, MeOH, t.a.”, leia-se: “1,0 

equiv HTIB, MeOH, t.a., 30 min”. 

 

Na página 44, da 9ª a 12ª linha, onde se lê: “Este processo envolve o uso de várias colunas com 

diferentes fases estacionárias, as quais são ligadas em série, promovendo a separação do racemato 

146, levando a tetralona oticamente ativa 147 e seu correspondente enantiômero.”, leia-se: “Este 

processo envolve o uso de várias colunas ligadas em série que promovem a separação do racemato 

146, levando a tetralona oticamente ativa 147 e ao seu correspondente enantiômero.”...” 

 

Na página 45, 2º parágrafo, 2ª linha, onde se lê: “Após a perda de um próton em 153,...”, leia-se: 

“Após a abstração de um próton em 153,...”. 

 

Na página 49, no final do último parágrafo, incluir a seguinte frase: “Além disso, o anel de 5 

membros na indanona 8 possui maior rigidez do que o anel de 6 membros da tetralona 146, o qual 

possui uma certa mobilidade. Este efeito se soma aos descritos acima e podem ser responsáveis 

pela seletividade observada na redução de 8.” 

 

Na página 50, no Esquema 25, abaixo da seta, desconsiderar “85%”.  

 

Nos Esquemas 25 e 26, os rendimentos são globais de 2 etapas (redução e eliminação). 



 

Na página 73, Esquema 42, onde se lê: “1,0 equiv PIFA, CH3CN, H2O, 6 h, t.a.”, leia-se: “1) 1,0 equiv 

PIFA, CH3CN, H2O, 6 h, t.a; 2) HCl”. 

 

Na página 73, Esquema 43, onde se lê: “1,0 equiv PIFA, CH3CN, H2O, 6 h, t.a.”, leia-se: “1) 1,0 equiv 

PIFA, CH3CN, H2O, 6 h, t.a; 2) HCl”. 

 

Na página 75, Esquema 44, após a estrutura 214, numerar como 215. Neste mesmo Esquema, onde 

se lê: “215”, leia-se: “215a”. 

 

Na página 78, 1º parágrafo, onde se lê: “Para promover a monoalquilação da amina 142 torna-se 

necessária a proteção de um dos hidrogênios ligados ao nitrogênio para evitar que ocorra a 

polialquilação.”, leia-se: “Para promover a monoalquilação de 142, torna-se necessária a proteção da 

amina para evitar que ocorra a polialquilação.”  

 

Na página 80, 5ª linha, onde se lê: “No espectro de RMN de 13C a metila aparece como dois 

sinais,...”, leia-se: “No espectro de RMN de 13C o carbono da benzila aparece como dois sinais,...”. 

 

Na página 80, Esquema 48, onde se lê: “78%”, leia-se: “42%”. 

 

Na página 81, Esquema 49, onde se lê: “AcCl:MeOH (1:1), AcOEt, t.a., 30 min”, leia-se:  

“1) AcCl:MeOH (1:1), AcOEt, t.a., 30 min; 2) Et3N.” 

 

Na página 86, 1º parágrafo, 5ª linha, incluir que a presença dos 2 átomos de cloro em 220 podem 

tornar o valor de pKa do hidrogênio bis-benzílico ainda menor. 

 

Na página 89, Esquema 51, de 146 para 164 desconsiderar o rendimento de 95%. De 164 para 145, 

onde se lê “89%”, leia-se “89% (calculado para 2 etapas). 

  

Ao longo da tese, em “Resultados e Discussão”, onde se lê o símbolo δ após os valores de 

deslocamentos químicos nos espectros de RMN de 1H e de 13C, leia-se “δ” antes dos valores 

atribuídos aos deslocamentos. 

 

São Paulo, 30 de abril de 2008. 


