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Página Linha Onde se lê Leia-se 
11 7 enquanto que enquanto 
15 7 no qual é realizado no qual é realizada  
16 11 há exceções no qual há exceções nas quais 
 24 e que as variações e que variações 
17 8 enquanto que enquanto 
19 24 marcadores cromossômicos 

moleculares no qual 
marcadores 
moleculares com os quais 

20 6 direção pelo qual direção pela qual 
 11 existem evidências nos 

quais o mecanismo de transposição 
esteja envolvido na mudança 
posicional 

existem evidências de que o 
mecanismo de transposição estaria 
envolvido 
na realocação 

 14 sugere-se que a transposição do 
rDNA ocorre 

sugere-se que a transposição do rDNA 
ocorra 

 25 Presumi-se que em torno de 2000 
ribossomos são sintetizados por 
minuto em uma célula em 
crescimento no qual 

Presumi-se que em torno de 2000 
ribossomos sejam sintetizados por 
minuto em uma célula em crescimento 
na qual 

23 3 enquanto que ajustes através da 
modulação da síntese de rRNA via 
alteração na maquinaria de 
transcrição representa  

enquanto ajustes através da modulação 
da síntese de rRNA via alteração na 
maquinaria de transcrição representam 

 9 até 100 vezes pelo menos 100 000 vezes 
24 2 Aproximadamente,1,7 voltas exatamente 1,75 voltas 
 30 enquanto que enquanto 
25 22 e serem conservadas e ser conservada 
28 13 enzimas histona desacetilase - 

HDAC 
Enzimas desacetilases de histonas 
HDAC 1 e 2 

29 13 enquanto que enquanto 
33 31 enquanto que enquanto 
34 12 químicos que inibe drogas que inibem 
 30 enquanto que enquanto 
37 7 enquanto que enquanto 
 21 e após a secagem as sementes foram 

embebidas em placa de Petri 
e após a secagem as sementes foram 
embebidas em água em placa de Petri 

38 1 colocadas solução colocadas em solução 
 16 reação com o reativo tratamento com o reativo 
39 7 secas secadas 
 11 secas secadas 



Página Linha Onde se lê Leia-se 
40 8 secas secadas 
41 3 secas secadas 
48 15 As análises morfométrica As análises morfométricas 
51 Tabela 2 comprimento médio comprimento médio e desvio 

padrão 
57 6 enquanto que enquanto 
58 1 padrões do estado da cromatina padrões de organização da 

cromatina 
 Figura 11 Á direita: gráfico demonstrando a 

análise quantitativa dos Western blots 
Gráfico demonstrando a frequência 
relativa das isoformas de histonas 
detectadas pelo Western blot 

60 1 enquanto que enquanto 

 2 demonstrados na Figura 13 demonstrados em vermelho na 
Figura 13 

61 Tabela 4 30S ribosomal protein S15, 

chloroplastic 
Proteína ribossomal S15, 
cloroplastídica 

  Ribulose bisphosphate 

carboxylase/oxygenase 
Ribulose bifosfato 
carboxilase/oxigenase  

  Formate dehydrogenase Formato desidrogenase 

  5-methyltetrahydropteroyltriglutamate 

Homocysteine methyltransferase 
5-metiltetrahidropteroiltriglutamato 
homocisteína metiltransferase 

  Putative uncharacterized protein Provável proteína não caracterizada 
  Oleosin 18 kDa Oleosina 18kDa 

  Apocytochrome f Apocitocromo f 

  Phosphoglycerate kinase, 

chloroplastic 
Fosfoglicerato quinase, 
cloroplatídica 

62 Tabela 4 Putative uncharacterized protein Provável proteína não caracterizada 
  Ribulose bisphosphate 

carboxylase/oxygenase 
Ribulose bifosfato 
carboxilase/oxigenase  

  small subunit subunidade menor 

  Fragment Fragmento 

  Non-specific lipid-transfer protein P4 Proteína P4 transportadora de 
lipídios não-específica 

63 6 Nesta encontra-se proteínas Nesta categoria encontram-se 
proteínas 

65 27 enquanto que enquanto 

67 27 enquanto que enquanto 

71 20 enquanto que enquanto 
 


