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Página Linha Onde se lê Leia-se 
24 31 nos meados da década de 80 no início da década de 1990 

24 33 agricu ltura agricultura 

38 27 Datum SAD-69 Datum WGS84 

42 9 empregoua metodologia descrita 
porEmbrapa (1997)  

empregou a metodologia descrita 
por Embrapa (1997) 

45 18 digramas diagramas 

58 19 equações 9 e 10 equações 20 e 21 

64 24 do pontos dos pontos 

72 13 e 14 o mesmo padrão padrão semelhante ao 

72 16 a 20 De maneira que, os autovetores 
com coeficientes semelhantes na 
região do visível e na região após 
2200 nm (Figura 10 – c, d), sendo 
estes ao mesmo tempo opostos 
aos observados para a região 
entre 1000 e 2000 nm (para os 
dados em reflectância), são os 
autovetores das CPs que melhor 
segregaram amostras das mesmas 
parcelas (Figura 11). 

De maneira que, os autovetores com 
coeficientes elevados na região 
próxima ao visível (até cerca de 800 
nm), em contraste com o albedo da 
curva a partir de 1000 nm (Figura 10 
– c, d), no caso dos dados em 
reflectância, são relativos às CPs 
que melhor segregaram amostras de 
parcelas distintas (Figura 11).  

 

72 22 Item inserido Com relação aos dados após a 
remoção do contínuo, as correlações 
entre autovalores e os atributos 
foram maiores (Tabela 3.2) para as 
CPs com maior importância dada a 
região do visível até cerca de 1000 
nm (Figura 10), sendo que estas 
também segregaram melhor 
amostras de parcelas distintas 
(Figura 11). 

74 4 absorção na região próxima a reflexão na região acima de 

104 24 e 26 Datum SAD-69 Datum WGS84 

106 32 60% 65% 

108 11 e 12 montada numa barra de 
ferramentas, sendo puxado por 
trator 

acoplada numa barra de 
ferramentas, sendo montado em 
engate de 3 pontos e puxado por 
trator 

108 16 (VNIR-SWIR) (Vis-NIR-SWIR) 

123 24 da altura da profundidade de trabalho 

129 16 obtidos em laboratório obtidos em laboratório, para as 
amostras das parcelas de textura 
média 

129 17 ralação relação 


