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Página Linha Onde se lê Leia-se 

22 1 “Em se tratanto...” “Em se tratando...” 

22 6 “... as emissões de gado” “... as emissões de gases.” 

22 23 “... pode diagnostica matrizes ...” “... pode diagnosticar matrizes ...” 

22 32  “... como: víes..” “... como: viés..” 

23 3 “... promitentes para na aplicação ...” “... promitentes na aplicação ...” 

27 24 “ ... algoritmos frequêntistas ...” “ ... algoritmos frequentistas ...” 

28 1 “... como informais e informais...” “... como informais e formais...” 

28 34 “ Passo 1: dividi ...” “ Passo 1: divide ...” 

45 25 “... reamostragems permintem diferentes 

alternativas paras se encontrar...” 

“... reamostragens permitem diferentes 

alternativas para se encontrar ...” 

45 31 “... indentificar qual ...” “...  identificar qual ...” 

46 9 “... analítica e ODE...” “... analítica e EDO...” 

49 13 “Nesse cenário, forma simulados...” “Nesse cenário, foram simulados...” 

51 Eq. 

2.2.24 

SQR (θk+λ∆)< SQE(θk) SQE(θk+λ∆)< SQE(θk) 

56 Tabela 

2.2 

“... prioris usadas e posteriores geradas 

pelos modelos não-lineares por meio... ” 

“... prioris usadas por meio ...” 

58 Eq. 2.44 H0: β0=0 e H0: β1=0 e Ha: não H0. H0: β0=0 e H0: β1=1 e Ha: não H0. 

73 15 “Segudo Silva et al. (2012)” “Segundo Silva et al. (2012)” 

92 31 “... com comparação multivariada entre 

os grupos (gêneros e sistemas).” 

“com comparação univariada e 

multivariada de ajustes dos vetores de 

parâmetros entre os grupos (gêneros e 

sistemas).” 
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102 19 “... podem ser benificiados quanto...” “podem ser beneficiados quanto...” 

104 25 “... são apresentas as....” “são apresentadas as....” 

116 1 “... máximo de interações foi...”  “... máximo de iterações foi...” 

 

 


