
Errata 
Página 9, onde se lê: ‘O custo de produção de um ciclo...’ substituir por: ‘O custo de produção de um ciclo 
com área de 0,5 ha...’  
Página 10, Abstract, onde se lê 1295 L, substituir por 1.295 L. 
Página 46, onde se lê ‘Cabe lembrar, no entanto, que esse sistema demanda...’, substituir por: ‘Cabe lembrar 
que o sistema 2 demanda...’  
Página 35, onde se lê: (SURRAGE e HAAG, 1974), substituir por SARRUGE e HAAG, 1974). 
Página 35, último parágrafo, onde se lê: ‘utilizando-se um paquímetro digital...’, substituir por: ‘utilizando uma 
balança digital’. 
Página 50, substituir a equação 7 por:   com R2,696912,4445482,3 2 −+−= xxAF 2=97,06 e a equação 8 

por:  4,471867,441,0 2 +−= xxAMS
Página 51, substituir a equação 10 por: 089,86383,0 −= xMSFL  com  e a equação 12 por: 

 com   

94242 =R
4855,8509,00046 2 −+−= xxMSPN 9354,02 =R

Página 52, substituir a equação 16 por: 0992,00052,0 −=+ xNNP    com  e a equação 17 

por: 

9043,02 =R
009,00047,0 −= xNHa  com  4334,02 =R

Página 53, substituir a equação 21 por:  com    e a 

equação 22 por: 

0472,00029,03
25 −+−=+ xeNPP x 7863,02 =R

0024,00011,0 −= xPHa  com  6014,02 =R
Página 54, substituir a equação 25 por:   0566,00082,0 += xKLF  com  5832,02 =R
Página 55, substituir a equação 26 por: 0283,41548,0 −=+ xNKP  com  962,02 =R
Página 56, substituir R2 da equação 29 por:  e a equação 30 por:   

com  

9852,02 =R 4671,00258,0 −= xCaLF
9738,02 =R

Página 57, substituir a equação 35 por: 0836,00005,0 −= xMgLF  com , a equação 36 por:  

 com  

9843,02 =R
0015,00003,0 −= xMgHa 2961,02 =R

Página 58, substituir a equação 40 por: 0417,00023,0 −= xSLF  com , a equação 41 por:  

 com  e a equação 42 por: 

9075,02 =R
0037,00002,0 −=+ xNSP 8876,02 =R 00095,00005,0 −= xSLF  com 

. 7487,02 =R
Página 59, substituir a equação 43 por:  com  e a 

equação 45 por:  

1537,10525,00014,0 2 −+=+ xxNSP 9606,02 =R
4151,00604,0 −= xBLF  com  7423,02 =R

Página 60, substituir a equação 48 por:  com , a 

equação 50 por:   com  e a equação 51 por: 

. 

3371,63473,00032,0 2 −+−= xxCuPL 5825,02 =R
1942,63518,00038,0 2 −+= xxCuLF 392,02 =R

1836,00133,0003,0 2 +−=+ xxNCuP
Página 61, substituir a equação 53 por:  com , a equação 50 

por:   com  e a equação 55 por: 

 com . 

3371,63473,02 −+= xxFePL 5825,02 =R
718,279943,10421,0 2 +−= xxCuLF 9589,02 =R

772,176637,0 −= xFELF 8928,02 =R
Página 62, substituir a equação 58 por:  com , e a 

equação 60 por:   com . 

3032,22942,00109,0 2 +−= xxMNPL 9834,02 =R
414,52374,0 −= xMNLF 9648,02 =R

Página 63, substituir a equação 63 por:  com , a 

equação 65 por:  

8048,11361,00041,0 2 +−= xxZnPL 9943,02 =R
9529,1096,0 −= xZnLF  com  e a equação 66 por: 9298,02 =R

00428,00061,0 −=+ xNZNP  com . 8707,02 =R
Página 66, na última conclusão, logo após ‘O custo de produção do sistema’ acrescentar: , com área de 0,5ha...   
 


