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ERRATA 

Onde se Lê Deve ler-se 
Nº Pág. Linha Lê-se  

7 5 “…seleccionados…” “…selecionados…” 

8 21 ”…”um…” ”…uma…” 

 26 ”…informação geográfica 

informação…” 

”…informação geográfica…” 

9 6 Em quase todo o mundo se 

usa hoje em dia WebGIS…” 

”Quase todo o mundo usa ou já usou 

um WebGIS…” 

15 10 “Com este trabalho 

pretende-se crias a estrutura 

duma aplicação…” 

”Pretende-se criar uma aplicação…” 

16 7 ”…ao público, de 

informação…” 

”…ao público,  informação…” 

16 22 “…em todo o texto onde 

vem escrito APA-ARG 

Algarve…” 

“…deve estações de monitorização 

da APA-ARH Algarve, (Figura 

3.15).” 

16 22 ”Os resultados foram 

analisados no software 

estatístico R (R 

Development Core Team, 

2011), usando os  pacotes 

base e criando scripts para a 

representação 

semiautomática…” 

 

”Estes dados foram analisados no 

software estatístico R (R 

Development Core Team, 2011), 

usando os pacotes base da 

distribuição e foram criados scripts 

para a elaboração dos gráficos que 

permitiram a interpretação dos dados 

correspondentes as análises das SP 

da rede de estações de 

monitoramento da APA-ARH 

Algarve. No script encontram-se 

comentados para a sua melhor 

compreensão e interpretação e 

constam no anexo. O resultado do 

script pode-se observar nas Figuras: 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7.” 

16 25 “Para se caracterizar a 

poluição potencial...” 

“Para se caracterizar a poluição 

potencial destes metais...” 

17 1 “Usaram-se dados metais 

pesados (Cd, Ni e Pb) da 

região relativos…” 

“Os dados em formato vetorial 

usados são relativos a:...” 

17 5 “..água ardente..” “..águardente..” 

17 6 “Para se identificarem 

outras fontes de SP...” 

“Para se identificarem outras fontes 

potenciais de SP...” 

19 7 “…dos atributos dos 

ficheiros vetoriais com as 

fontes de 

emissão potencial…” 

“…dos atributos dos ficheiros 

vetoriais.” 
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Onde se Lê Deve ler-se 
Nº Pág. Linha Lê-se  

17 10 “…formato vetorial 

(descritos a seguir)…” 

“…formato vetorial (descritos 

anteriormente)…” 

17 19 “…possam reduzir as suas 

emissões para o meio…” 

“…possam reduzir as suas emissões 

para o meio ambiente…” 

20 5 “Foram também criados 

mapas das fontes potenciais 

de emissão pontuais e 

difusas para 

cada substância prioritária 

identificada.” 

“Criou-se um script para elaborar os 

mapas de distribuição das fontes 

potenciais de poluição pontual e 

difusa das (Figura 3.8, 3.9, 3.10, 

3.11) SP analisadas neste estudo. A 

linguagem utilizada corresponde ao 

software GIS GRASS. O script 

encontra-se comentado para a sua 

melhor compreensão e interpretação, 

o  resultado do script pode-se 

observar no Anexo.” 

 

22 16 ”…Ria Formosa-Faro…” ”…Ria Formosa-Costa…” 

32 25 ”…sítios de referência para 

a população…” 

”…sítios de importância comunitária 

…” 

  ”…em todo o texto onde 

vem APA-ARG Algarve…” 

”…APA-ARH Algarve…” 

 

 

Legenda das Figuras: 3.8 (Pág. 28), 3.9 (Pág.29), 3.10 (Pág. 30), 3.11 (Pág. 31). A 

mesma legenda é aplicavel para os mapas do anexo. 
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Figura 3.15 Estações de monitorização da APA-ARH Algarve 


