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ERRATA 

Pág. 10_ linha 22:
 

Onde se lê: Na fase de MPE 111, o conjunto de células com citoplasma aumenta.
 

Leia-se: Na fase de MPE 111, o conjunto de células pró-embriogênicas aumenta.
 

Pág. 11_linha 17:
 

Onde se lê: estimulada pela dessecação lenta em uma alta umidade relativa (maior ou
 
igual a 95%).
 

Leia-se: estimulada pela dessecação lenta.
 

Pág. 15_ linha 23:
 

Onde se lê: As ROS, assim como o H2 0 2
 

Leia-se: As ROS, como por exemplo o H20 2. 

Pág. 19_1inha 29: 

Onde se lê: proteínas e hormônios vegetais. 

Até o presente momento, não foram. 

Leia-se: proteínas e hormônios vegetais, até o presente momento, não foram. 

Pág. 30_ linha 11: 

Onde se lê: Verificou-se que o decréscimo no crescimento das culturas foi dose
dependente, ocorrendo uma redução do crescimento com o aumento da concentração do 
agente de maturação incorporado ao meio de cultura. 

Leia-se: Verificou-se o decréscimo no crescimento das culturas quando da adição de 
agentes de maturação ao meio de cultura. 

Pág. 33_ Figura 7: 

Onde se lê: Conteúdo de NO 

Leia-se: Conteúdo de ROS 

Pág. 34_ Figura 8: 



Exclui-se: Médias seguidas por letras iguais não diferem estatisticamente entre si 
(P<0,01) de acordo com o Teste T (n=3). 

Pág. 45_linha 7:
 

Onde se lê: valores de matéria seca sempre inferior em relação ao controle.
 

Leia-se: valores de matéria seca sempre superiores em relação ao controle.
 

Pág. 52_linha 14 e 26:
 

Onde se lê: nas duas linhagens utilizadas de A. angustifolia (Fig. 8).
 

Leia-se: nas duas linhagens utilizadas de A. angustifolia (Fig. 20).
 

Onde se lê: ao mesmo tempo em que promovem a sua maturação (Fig. 5-7 e 21-24).
 

Leia-se: ao mesmo tempo em que promovem a sua maturação (Fig. 18 e 22-23).
 

Pág. 53_ linha 26:
 

Onde se lê: Salienta-se que a parede celular não é permeável.
 

Leia-se: Salienta-se que a membrana celular não é permeável.
 

Pág. 56_ linha 28:
 

Exclui-se: Neste sentido, pode-se sugerir que o ABA apresentou um possível efeito 
protetor considerando-se os resultados obtidos no presente trabalho. 

Pág. 57_ linha 23:
 

Onde se lê: três promotores de maturação foi mais efeciente na maturação.
 

Leia-se: três promotores de maturação foi eficiente na maturação.
 

Pág. 59_linha 13:
 

Exclui-se: sugerindo que a produção de NO pela via da enzima nitrato redutase estaria 
ativa nas culturas embriogênicas de A. angustifolia. 

Pág. 60_ linha 17: 

Onde se lê: como amplificação de DNA, elementos de transposição e metilação de DNA. 

Leia-se: como aumento nos níveis de ploidia e metilação de DNA. 

Pág. 61_linha 1: 

Onde se lê: 6. Conclusão 

Leia-se: 6. Considerações Finais 


