
Errata 

 

Substituir o termo Trichilia clusenii por Trichilia clausenii nas páginas 9, 11, 35 e 36. 

Substituir a frase “Já os resultados da afiliação filogenética das amostras da filosfera 
de Tichilia clausenii submetida a diferentes intensidades de radiações UV”, na 
página 9, por “Já os resultados da afiliação filogenética das amostras da filosfera de 
Trichilia clausenii submetida a diferentes intensidades de radiação 
fotossinteticamente ativa. 

Substituir a frase “The results of the phylogenetic affiliation between the 
phyllospheres of Tichilia clausenii, subjected to different intensities of UV radiation”, 
na página 11, por “The results of the phylogenetic affiliation between the 
phyllospheres of Trichilia clausenii, subjected to different intensities of 
photosynthetically active radiation”. 

Substituir a palavra Gamaproteobacteria por Gammaproteobacteria nas páginas 9, 
11, 35, 36, 49 e 60. 

Substituir a palavra Actnomycetos por Actinobacteria nas páginas 35 e 36. 

Substituir o termo Radiação UV por Radiação fotossinteticamente ativa nas páginas 
72, 73, 75 (Tabela 3.1), 91, 92 e 102. 

Substituir o termo “OTUs” por “UTOs” na página 42. 

Substituir o termo T. catiguá por T. catigua na página 45. 

Substituir as siglas 1cd, 2ab, 2cd, 3ab, 3cd, 7ab, 7cd, 8ab, 8cd, 9ab e 9cd, da 
legenda da Figura 3.4 na página 85, por TC1LA2, TC2LA1, TC2LA2, TC3LA1, 
TC3LA2, TC1LB1, TC1LB2, TC2LB1, TC2LB2, TC3LB1 e TC3LB2, 
respectivamente. 

Substituir a frase “Essas sequências foram afiliadas quase que totalmente ao 
gênero Humicoccus (Myxoccocales, Polyanfiaceae)” do segundo parágrafo da 
página 84 por “Essas sequências foram afiliadas quase que totalmente pela família 
Polyangiaceae”. 

Nas figuras 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8 os círculos vermelhos e azuis, quadrados 
vermelhos e azuis e os losangos brancos, cinzas e pretos, referem se as 
sequências das bibliotecas de clones do gene rRNA 16S de soja Piracicaba e soja 
Itapetininga, cana-de-açúcar Piracicaba e cana-de-açúcar Itapetininga, Trichilia 
catigua, Trichilia clausenii e Campomanesia xanthocarpa, respectivamente. 

Desconsiderar o Filo Planctomycetes (cor rosa), considerando somente o Filo 
Planctomycetes de cor azul (Figura 3.3, página 83). 

Substituir os valores de  50 e 100 µmol/m2s por 500 e 1000 µmol/m2s da página 72 
à 102. 


