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 1. Substituir a palavra progênie por linhagem, para os 42 genótipos com sigla USP. 
 2. Substituir o termo “manejo de fungicidas” ou “tratamento com fungicida” por “manejo de doenças com 

fungicidas” no texto todo. 
 3. Página 34, linhas 9 e 10: eliminar a frase “; o valor obtido foi dividido por dois  para se obter a 

produtividade  média de vagens por planta”. 
 4. Página 36: Corrigir a fórmula para estimar a TRF no estádio R8 para: 
 

          TRF = { PG ( fung. DFC)  –  PG (fung. DFC + FAS)  /  PG (fung. DFC) }  x  100 
 

 5. Página 36, item 3.5, parágrafo 1, leia-se: As análises foram feitas usando o pacote computacional 
SAS® (Statistical Analysis System) (SAS INSTITUTE INC., 1996) para as análises de variância 
individuale conjunta; R (2011), para as estimativas de estabilidade e adaptabilidade fenotípica da 
análise AMMI e da análise tridimensional da estabilidade genética; GENES (CRUZ, 2009), para 
estimar a estabilidade e adaptabilidade fenotípica da análise de Eberhart e Russell e SISVAR 
(FERREIRA, 2011), para obter o agrupamento de médias da análise de Scott e Knott. 

 6. Página 38, antes do item 3.5.1, adicionar o parágrafo: Com a finalidade de se aproximar aos requisitos 
da análise de variância, foram feitas as transformações: a) por meio do comando BoxCox do programa 
R foi estimado λ e o fator de transformação xλ - 1 / λ para os caracteres PV, PCV, LV e NVP no 
estádio R6 nos anos agrícolas 2011/12 e 2012/13; b) os caracteres VAR6 e VA, AC e AS  em R8  foram 
transformados por  �𝑥 + 0,5.  

 7. Página 43, a) 14ª linha: substituir 34,2 mm por 1035,3 mm e 5,7 mm por 172,5 mm;  b) 24a linha: 
substituir 38 mm por 1160,8 mm e 6,3 mm por 193,5 mm. 

 8. Página 44. a) 7a linha: substituir 31,3 mm por 955,9 mm e 5,2 mm por 159,3 mm; b) 17a linha: 
substituir 28,2 mm por 857,4 mm; c) 18a linha: substituir 4,7 mm por 142,9 mm. 

  9. Página 66, 2ª linha, adicionar: As seguintes estimativas de λ foram obtidas para as transformações dos  
      dados: 0,22 (PV), 0,15 (PCV), 0,78 (LV) e 0,04 (NVP). 
10. Página 70, 10ª linha, adicionar: As seguintes estimativas de λ foram obtidas para as transformações  
      dos dados: 0,08 (PV), 0,20 (PCV), 0,78 (LV) e 0,12 (NVP). 
11. Página 78, 14ª linha: mudar a frase para “Deste grupo, quatro cruzamentos exibiram pelo menos uma  
      linhagem com média superior...” 
12. Página 84, 8ª linha: mudar a frase para “Desses cruzamentos, destacaram-se por apresentar pelo menos   
      uma linhagem com média...” 
13. Página 87, 24ª linha: eliminar a frase “(Nelson: a rigor seria necessário testar estes dois valores de b  
      também contra zero)” 
14. Página 102, 33ª linha: acrescentar “Londrina, Ed. Embrapa Soja” 
15. Página 103, 9ª linha: acrescentar o 4º autor “UNFRIED, J.R” 
16. Página 115: nas colunas, comparar somente dentro de fungicidas. 
17. Página 166, a)Figura 1: a1) Conjunto 1: substituir (21 vezes) a palavra progênie por linhagem; a2)  
       Conjunto 2: substituir  “Progênie 1, Progênie 2, ..., Progênie 21”  por  “Linhagem 22, Linhagem 23,  
       ..., Linhagem 42”;  b)  Figuras 1 e 2: nas legendas, adicionar os anos 2010/11, 2012/13 e 2013/14. 
18. Página 167, Figura 3, no eixo da ordenada (à esquerda), leia-se: “Precipitação (mm/dia) em média”. 
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