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01. Páginas 4 e 24, item 3.9, substituir ‘ESTRATIFICAS’ por ‘ESTRATIFICADAS’ 

02. Páginas 4 e 36, item 4.4, substituir ‘AGÍCOLA’ por ‘AGRÍCOLA’ 

03. Página 11, quarto parágrafo, terceira linha, substituir ‘VELLO; SILVA’ por ‘VELLO e SILVA’ 

04. Página 12, quarto parágrafo, quinta linha, substituir ‘2005’ por ‘1995’ 

05. Página 13, segundo parágrafo, sexta linha, substituir ‘2013’ por ‘2011’ 

06. Página 15, terceiro parágrafo, nona linha, substituir ‘UNFREID’ por ‘UNFRIED’ 

07. Página 18, tabela 1, substituir ‘abaixo’ por ‘de baixo’ 

08. Página 21, sétimo parágrafo, sétima linha, substituir ‘2000’ por ‘2009’ 

09.  Página 22, quinto parágrafo, segunda linha, substituir ‘as quatro testemunhas 

anteriormente relatadas’ por ‘três das testemunhas anteriormente relatadas: Abura, 

BRS-133 e Msoy-6101’ 

10. Página 23 a 26, descrição das equações 3 a 7, substituir ‘a linhagem i’ por ‘o genótipo i’ 

11. Página 31, segundo parágrafo, terceira linha, substituir ‘Figura Figura 2’ por ‘Figura 2’ 

12. Página 32, quinto parágrafo, segunda linha, adicionar após ‘médias’ a sentença ‘(Figura 

3)’ 

13. Página 32, oitavo parágrafo, primeira linha, adicionar após ‘grupos’ a sentença ‘(Figura 

4)’ 

14. Página 32, sexto parágrafo, segunda linha, substituir ‘2,01 g’ por ‘1,99 g’ 

15. Página 33, quarto parágrafo, quinta linha, substituir ‘Tabela 8’ por ‘Tabela 7’ 

16. Página 37, primeiro parágrafo, primeira linha, substituir ‘genitor’ por ‘genótipo’ 

17. Página 50 a 52, figuras 3 a 8, substituir ‘EF’ por ‘-EF’ 

18. Página 52, figura 7, substituir ‘ALT’ por ‘APM’ 

19. Páginas 54, 57, 61 e 62, Tabelas 6, 10, 16 e 18, rodapé:  adicionar após ‘de Tukey’  a 

sentença ‘(e teste F com GL = 1)’                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

20. Página 56, tabelas 8 e 9, substituir ‘2010/11’ por ‘2011/12’ 

21. Páginas 56, 60 e 61, tabelas 8, 9, 14, 15 e 17, substituir ‘ALT’ por ‘APM’ 

22. Página 61, tabelas 16 e 17, substituir ‘genitores’ por ‘genitores e testemunhas’ 

23. Página 63, tabela 19, inverter o sinal dos valores da coluna EF PG  


