
Errata 

 

Na página 17 onde se lê: 

Além disso, o tipo de clima segundo a classificação de Koppen para estas duas áreas também 

apresenta diferenças. 

Nova Iorque apresenta uma classificação Dfa, ou seja, um clima continental em que a temperatura 

média do ar do mês mais quente é superior a 10ºC e a temperatura média do mês mais frio é inferior a -3ºC, 

apresentando estações de verão e inverno bem definidas. 

Por seu turno, Florianópolis apresenta um clima Cfa; um clima temperado subtropical em que as 

temperaturas médias do ar dos meses mais frios estão compreendidas entre -3ºC e 18ºC, e a temperatura média 

do ar do mês mais quente é superior a 10ºC. 

No entanto, e como foi referido anteriormente, os resultados apresentados pelos dois autores não 

diferem muito um do outro visto que ambos demonstram a diminuição de valores extremos nos green roofs. 

Deve ler-se: 

Apesar disso ambas as cidades apresentam um clima Cfa segundo a classificação de Koppen; 

um clima temperado subtropical em que as temperaturas médias do ar dos meses mais frios estão 

compreendidas entre -3ºC e 18ºC, e a temperatura média do ar do mês mais quente é superior a 10ºC. 

Talvez por isso, e como foi referido anteriormente, os resultados apresentados pelos dois 

autores não diferem muito um do outro visto que ambos demonstram a diminuição de valores extremos 

nos green roofs. 

 

Na página 60 onde se lê:  

Desta forma, temos uma área classificada como telhado de alvenaria (sensivelmente 60% do 

edifício, equivalente a uma área de 10.830m2), mas também uma área de telhados com área plana (cerca de 

8.600m2), que passa assim a não ser contabilizada nas áreas finais do trabalho (Fig. 43). 

Deve ler-se: 

Desta forma, temos uma área classificada como telhado de alvenaria (sensivelmente 60% do edifício, 

equivalente a uma área de 10 830m2), mas também uma área de telhados com área plana (cerca de 8 600m2), 

que passa assim a não ser contabilizada nas áreas finais do trabalho (Fig. 43). 

 

Na página 65 onde se lê.  

As áreas totais dos edifícios com esse potencial, calculadas pelos métodos e técnicas aqui descritas, 

são de 7.792.405m2, para um total de 12.576 edifícios. As áreas da cidade de Lisboa em que se podem verificar 

as maiores áreas de possíveis green roofs encontram-se nas freguesias de Santa Maria dos Olivais, com um 

valor aproximado de 1.356.000m2 (1.092 edifícios), Lumiar, Marvila e Carnide, respectivamente com áreas de 

760.233m2 (1.046 edifícios), 701.307m2 (847 edifícios) e 602.619m2 (1.151 edifícios), como mostrado no 

quadro VII. 

Deve ler-se: 

As áreas totais dos edifícios com esse potencial, calculadas pelos métodos e técnicas aqui descritas, 

são de 7 792 405m2, para um total de 12 576 edifícios. As áreas da cidade de Lisboa em que se podem verificar 

as maiores áreas de possíveis green roofs encontram-se nas freguesias de Santa Maria dos Olivais, com um 

valor aproximado de 1 356 000m2 (1 092 edifícios), Lumiar, Marvila e Carnide, respectivamente com áreas de 

760 233m2 (1 046 edifícios), 701 307m2 (847 edifícios) e 602 619m2 (1 151 edifícios), como mostrado no 

quadro VII. 



Na página 66 onde se lê: 

Ao invés, constata-se que as áreas onde este valor é menor se encontram nas freguesias de São 

Francisco Xavier, com uma área de 3.838m2 (15 edifícios), São Miguel com 4.098m2 (38 edifícios) e Santiago 

com 4.225m2 (18 edifícios). 

Deve ler-se: 

Ao invés, constata-se que as áreas onde este valor é menor se encontram nas freguesias de São 

Francisco Xavier, com uma área de 3 838m2 (15 edifícios), São Miguel com 4 098m2 (38 edifícios) e Santiago 

com 4 225m2 (18 edifícios). 

 

Na página 75 onde se lê:  

Se tivermos em conta os valores de área total para a área de estudo  

(7.792.405,78m2), segundo Johnston e Newton (1996), poderia ser possível retirar da cidade de Lisboa 

15.584.811,56 kg de material particulado por ano, isto se todos os edifícios estivessem aptos para a 

construção dos green roofs e se estivessem cobertos por relva não aparada. 

Por outro lado, e utilizando o modelo usado por Peck e Kuhn (2001), poderiam ser retirados 

15.584.81,156kg/m2/ano de material particulado nesta área do município através de relva não aparada que 

funcionaria como armadilha para este tipo de material. 

Rowe (2010) refere que se os 1,1 km2 de telhados planos do campus da Universidade Estatal do 

Estado do Michigan fossem transformados em “telhados verdes”, poder-se-ia evitar 3.640.263 kg de CO2 

assim extrapolando este estudo para a área estudada seria possível retirar 25.787.642 toneladas de CO2 

por ano para a cidade de Lisboa o que equivaleria a retirar cerca de 4.682.527.473 veículos da cidade por 

ano. Aplicando os dados explanados por Yang et al. (2008), seria possível retirar 66.235kg de poluentes 

por ano desta área. 

 

Deve ler-se: 

Se tivermos em conta os valores de área total para a área de estudo (7 792 405,78m2), segundo 

Johnston e Newton (1996), poderia ser possível retirar da cidade de Lisboa 15 584 811,56 kg de material 

particulado por ano, isto se todos os edifícios estivessem aptos para a construção dos green roofs e se 

estivessem cobertos por relva não aparada. 

Por outro lado, e utilizando o modelo usado por Peck e Kuhn (2001), poderiam ser retirados 15 

584 81,156kg/m2/ano de material particulado nesta área do município através de relva não aparada que 

funcionaria como armadilha para este tipo de material. 

Rowe (2010) refere que se os 1,1 km2 de telhados planos do campus da Universidade Estatal do 

Estado do Michigan fossem transformados em “telhados verdes”, poder-se-ia evitar 3 640 263 kg de CO2 

assim extrapolando este estudo para a área estudada seria possível retirar 25 787 642 toneladas de CO2 

por ano para a cidade de Lisboa o que equivaleria a retirar cerca de 4 682 527 473 veículos da cidade por 

ano. Aplicando os dados explanados por Yang et al. (2008), seria possível retirar 66 235kg de poluentes 

por ano desta área. 

 

Na legenda da Figura 9: 

Na legenda da Figura 9 onde se lê QuickBird-2 Multi-espectral – 2,4m2 deve ler-se QuickBird-2 Pan – 

0,6 m2,e onde se lê QuickBird-2 Pan – 0,6m2 deve ler-se QuickBird-2 Multi-espectral – 2,4m2. 

 

 



 

O quadro II da mesma página deve ser substituído pelo seguinte: 

Quadro I – Localização das cidades de Nova Iorque e Florianópolis 
Cidade Latitude Longitude Clima Classificação Koppen 

Nova Iorque 40º 47’ N 73º 58’ W Cfa 

Florianópolis 27º 36’ S 48º 31’ W Cfa 

 

 

A figura 36 da página 54 deve ser substituída pela seguinte: 

 

 

O quadro IV da página 56 deve ser substituído pelo seguinte:  

 
Quadro II – Distribuição de áreas e n.º de edifícios por percentagem 

 Total m2 N.º Edifícios 

Áreas 10 % 13 694 347,79 35 356 

Áreas 20 % 13 694 347,79 35 356 

Áreas 30 % 10 509 895,78 20 412 

Áreas 40 % 9 475 022,39 16 689 

Áreas 50 % 8 671 907,97 14 223 

Áreas 60 % 7 792 405,78 12 374 

Áreas 70 % 7 235 523,11 11 064 

Áreas 80 % 6 550 104,42 9 735 

Áreas 90 % 5 225 656,54 8 039 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O quadro VII da página 65 deve ser substituído pelo seguinte: 
 

Quadro III – Distribuição de áreas com potencial para green roofs e nº de edifícios por freguesia 
Freguesia 

Área potencial 
green roof m2 

Nº de 
edifícios 

Freguesia 
Área potencial 
green roof m2

 

Nº de 
edifícios 

SÃO FRANCISCO XAVIER 3 838 15 LAPA 85 350 169 
SÃO MIGUEL 4 098 32 SANTº CONDESTÁVEL 87 194 262 
SANTIAGO 4 225 18 SÃO JOÃO 88 995 236 
CASTELO 4 724 29 ALTO DO PINA 96 022 132 
SANTO ESTEVÃO 5 877 32 SÃO PAULO 99 076 125 
S. CRISTOVÃO e S. LOURENCO 5 989 30 AMEIXOEIRA 105 724 190 
SÉ 6 543 28 CORAÇÃO DE JESUS 107 954 195 
SOCORRO 8 334 56 PRAZERES 117 519 186 
MERCES 10 600 52 ALVALADE 132 630 187 
SACRAMENTO 12 242 26 AJUDA 142 834 306 
MADALENA 12 796 31 CHARNECA 161 732 204 
SANTA CATARINA 18 543 64 S. SEBASTIÃO DA PEDREIRA 162 783 235 
ENCARNÇÃO 20 745 63 BEATO 170 061 263 
MARTIRES 22 539 32 SÃO JOÃO DE DEUS 175 485 135 
GRAÇA 27 264 76 SÃO JORGE DE ARROIOS 188 570 268 
PENA 28 721 61 CAMPOLIDE 203 611 458 
SÃO NICOLAU 28 848 70 SÃO JOÃO DE BRITO 239 441 384 
SÃO VICENTE DE FORA 36 568 73 N. SENHORA DE FÁTIMA 328 604 461 
SANTA ENGRÁCIA 38 063 80 ALCÂNTARA 377 740 389 
SÃO JOSÉ 40 967 92 CAMPO GRANDE 384 543 279 
SANTA MARIA DE BELÉM 42 667 86 BENFICA 414 972 999 
ANJOS 45 035 138 S.DOMINGOS DE BENFICA 502 658 661 
PENHA DE FRANCA 51 310 110 CARNIDE 602 619 1 151 
SANTOS O VELHO 56 994 105 MARVILA 701 308 847 
SANTA JUSTA 72 465 73 LUMIAR 760 234 1 046 
SÃO MAMEDE 75 466 139 STª Mª DOS OLIVAIS 1 356 003 1 092 
SANTA ISABEL 76 481 105    
 


