
Guia de amostragem
Viajantes do Oceano

Lê este Guia para te
preparares para o Dia de

Amostragem!



Guia de amostragem: Viajantes do Oceano

O lixo que chega à praia pode ter origem no mar, trazido pelas
correntes, e origem em terra, por exemplo, quando deixado na areia.

Se vem do mar provavelmente  
traz Viajantes do Oceano

No projecto Viajante do Oceano queremos responder às questões
seguintes:
1. Quanto lixo marinho nas praias chega de outros lugares?
2. Que tipo de organismos são transportados no lixo marinho flutuante?
3. Como varia a quantidade de lixo marinho com organismos nas praias do
Mundo?
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A proceder à amostragem
responderemos às questões seguintes:

 
1. Quanto lixo marinho nas praias é

trazido pelas correntes?
2. Que tipo de organismos são
transportados no lixo marinho

flutuante?

No Oceano existem muitos objectos e resíduos que flutuam à
superfície e podem ser transportados pelas correntes oceânicas a
grandes distâncias (centenas e milhares de km). Estes objectos
podem servir de jangada para muitos organismos, chamados
epibiontes.
Nesta amostragem chamamos aos epibiontes Viajantes do Oceano.
Estes são os mais comuns:

O que são Viajantes do Oceano?

Lepas Cracas Briozoários
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(*) Designam-se epibiontes os organismos que vivem sobre outros organismos. Aqui
chamamos epibiontes aos organismos que vivem sobre o lixo marinho

Paula Sobral

Ao



Guia de amostragem: Viajantes do Oceano

Segue cuidadosamente todas as etapas da amostragem, pois
são muito importantes para o sucesso deste projecto!
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Classifica os tipos de lixo recolhido.

Testa a flutuabilidade dos itens recolhidos.

Identifica os itens que têm epibiontes e os que não têm.

Separa os itens que flutuam e os que têm epibiontes.

Regista os resultados da flutuabilidade e os que têm epibiontes.

Tira uma foto de cima que inclua todos os items de lixo dispostos
na tela.

Tira uma foto dos items que flutuam e que têm epibiontes.

Regista os items com epibiontes na tabela. 

Envia a informação para a equipa dos Cientistas do
Lixo!

Recolhe o lixo da praia.

Prepara o material, coordena e organiza o papel de cada membro do
grupo. Escolhe um local para o “Lab de Praia”, tira uma foto da
panorâmica geral da praias e dá um nome ao teu grupo.



Materiais

A tua equipa deve ter pelo menos 3 pessoas. S tiveres mais
voluntários divide-os em grupos de 4 a 6. Verifica que cada
grupo tem o material seguinte:
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Tela/Tecido
(2 x 2 m)

Telemóvel com  câmera Fita adesiva

Balde 20L Luvas Sacos do lixo Régua

Etiquetas Prancheta

Lupa (opcional)Pïncel (opcional)Lápis

A tela deve ser uma só cor.
Se não tiveres um balde usa um recipiente com 15 cm de
profundidade.
Imprime etiquetas extra.
Não te esqueça de carregar a bateria do telemóvel.
Traz protector sola, água e tudo o que precisares para te sentires
confortável durante a amostragem.

Notas sobre o material:

i
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Analisar o lixo recolhido na praia

O coordenador/líder do grupo deve escolher um local com sombra e
abrigado do vento para a análise do lixo recolhido. Vamos-lhe chamar
“Lab de Praia”. Enquanto o resto do grupo procede à recolha do lixo, o
coordenador/líder do grupo instala a tela e coloca as etiquetas (usando
fita adesiva ou pedras do local para que não voem).

Eis um exemplo:

Se estiver muito vento recolhe o lixo e leva-o para outro local para o analisares.
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A praia deve ser exclusivamente de
areia. Faz uma foto da panorâmica
geral da praia e envia juntamente com
os restantes dados. 



Etapa 1: Recolher o lixo

Na praia, cada grupo faz a recolha na área indicada pelo
coordenador. A área começa na linha da última maré mais alta e
termina no início das dunas ou quando a praia termina (muro,
por exemplo)

6

Não te esqueças! Só vamos recolher lixo das
praias de areia, NÃO vamos recolher em praias
rochosas, nem nas dunas ou mangais, nem em

áreas com vegetação densa.



Etapa 1: Recolher o lixo

Não se concentrar em zonas de acumulação de lixo ou
lixeiras
Cada grupo deve recolher no máximo 100 itens de lixo
marinho, com mais de 2,5 cm. Não recolher itens que não
possam ser levados para o Lab de Praia.
Se após 30 minutos não tiverem sido recolhidos os 100
itens, considerar apenas o número de itens que foi possível
recolher nesse espaço de tempo e passar à etapa seguinte.

A ter em conta na praia:
1.

2.

3.

7
  Recolher o lixo ao acaso  



Etapa 2: Separar o lixo

Todos os itens recolhidos devem ser separados e
ordenados na areia ou sobre a  tela. Agrupa-os por tipo de
material, como no seguinte exemplo:

Lembra-te que na praia poderá haver
animais interessados no lixo recolhido.

 
Protege as tuas amostras.

8

Para evitar que as etiquetas voem usar
fita adesiva ou pedras do local. As

etiquetas encontram-se no Anexo 1.



Etapa 3: Testar a flutuabilidade

Testa a flutuabilidade de cada um dos itens recolhidos. Procede de
modo ordenado seguindo a classificação que colocaste na tela.
Efectua os seguintes passos:

Mergulha o item no balde
com água salgada

Segura o item durante 3
segundos ou até sair
todo o ar 

Larga o item e vê se
flutua

2 3

Verificada a flutuabilidade do item passa para a etapa
seguinte
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Se houver itens que não caibam no balde,
salta esta etapa e passa para a seguinte. 

Esses itens serão considerados mega lixo.



Etapa 4: Determinar a presença de epibiontes

Determina a presença de epibiontes por inspecção visual de cada
item. Se necessário usa uma lupa.
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Após esta determinação, coloca o item na tela na
categoria correcta, como exemplificado na etapa

seguinte.



Etapa 5: Odenar o lixo na tela

Separa e etiqueta os objectos de acordo com a imagem seguinte.
Posiciona-os por categoria, e diferencia os que têm dos que não
têm epibiontes, e os que flutuam dos que não flutuam.

Se houver demasiados itens, organiza-os em grupos de 10 e coloca
uma etiqueta com o número 10 em cada grupo, como na imagem.
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Regista os dados obtidos de forma clara, com letras maiúsculas, na
tabela da etapa seguinte (6).

 
Não esquecer de colocar zero (0) nas células que não tiverem

dados.
 

Plastics

Metals

Paper

Glass

Fabrics
Processed Wood

Mega Litter

Other

10
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Float FloatSink Sink

Without Epibionts With Epibionts
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Please include same table as in page 13, (this one is in English)

Paula Sobral

Paula Sobral



 
ITENS SEM EPIBIONTES ITENS COM EPIBIONTES Total

de
itens# Flutuam # Não flutuam # Flutuam # Não flutuam

Plástico*          

Metal          

Papel          

Vidro          

Têxtil          

Madeira
processada**

         

Outros***          

Total          

Mega lixo
(incluir
possiveis
observações)

 

Nome da praia, cidade e país:......................................................................................
Nome do coordenador (+ email):................................................................................
Nome dos membros do grupo: ..................................................................................
N° membros do grupo: .........
Tempo de recolha: …..… min                                                    Data: …..../….../……
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(*) inclui esferovite e borracha.

(**) Madeira processada inclui toda a madeira  manipulada pelo Homem, tábuas, caixas, etc (não
inclui por exemplo, troncos, ramos de árvores, canas e vegetação).

Etapa 6: Registar os dados

(***) incluir todos os itens que não se podem incluir nas restantes categorias da tabela.

one space only if possible
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Etapa 7: Tirar uma foto geral

Plástico

Metal

Papel

Vidro

Têxtil

Madeira
processada

Mega lixo

Outros

10

10

Flutua FlutuaNão flutua Não flutua

Sem epibiontes Com epibiontes
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Tira uma foto de cima para apanhar a tela e todos os itens.
Certifica-te que todos os itens estão incluídos e que todas as
etiquetas são claramente visíveis.

Coloca o mega lixo fora da tela, mas inclui-o na foto.
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Selecciona até 10 itens com epibiontes e passa à etapa
seguinte. Não te preocupes se tiveres poucos ou mesmo
nenhum item com epibiontes. Todos os dados são úteis!



Etapa 8: Fotografar Viajantes do Oceano
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Antes de fotografares cada
item, preenche as

etiquetas do Anexo 2

Escolhe 10 itens de lixo flutuante que tenham epibiontes
para fotografar. Se tiverem muita areia limpa-os
cuidadosamente com o pincel. Se tens menos de 10 itens
flutuantes com epibiontes fotografa-os a todos.



Etapa 8: Fotografar Viajantes do Oceano
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Preencheste correctamente as etiquetas
Tanto a régua como a etiqueta são visíveis nas fotos
As fotos A e B têm de incluir toda a etiqueta (Anexo 2)
A foto C deve apenas ter uma etiqueta com item nº X - C 

Antes de tirares as fotografias certifica-te que:

No caso do objecto ter mais do que 2 lados, escolher os lados com
mais epibiontes

Foto A - Tira uma foto do lado
com mais epibiontes. 
=> Marca A na etiqueta 

Foto B - Tira uma foto do lado
oposto.
 => Marca B na mesma etiqueta 

Foto C - Tira uma foto (grande
plano) da área com mais
epibiontes.  
=> Escreve numa etiqueta o nº
do objecto e a letra C.



Etapa 9: Registar os dados das fotografias

Itens Categoria
Tipo de lixo (breve
descrição: garrafa,

lata, etc.)
Comprimento (cm)
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Regista a informação sobre os 10 itens de lixo com epibiontes na
tabela abaixo. Certifica-te que que o fazes correctamente para
cada uma das colunas.

Nome da praia, cidade e país:......................................................................................
Nome do coordenador (+ email):................................................................................
Nome dos membros do grupo: ..................................................................................
N° membros do grupo: .........                                                Data: …..../….../……
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Etapa 10: Submeter os resultados

1. Foto panorâmica da praia 

3. Tabela obtida na etapa 9 com as 3 fotos de cada um dos
objectos com epibiontes

2. Tabela obtida na etapa 6 e a foto tirada de cima
com todo o lixo
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Depois de concluida a amostragem envia os ficheiros para o endereço: 

oceantravelers.study@gmail.com 



PAPEL

METAL

PLÁSTICO

Anexo 1
Etiquetas para separar o lixo



TÊXTIL 

VIDRIO

MADEIRA
PROCESSADA

Anexo 1
Etiquetas para separar o lixo



COM
EPIBIONTES

OUTROS 

SEM
EPIBIONTES

Anexo 1
Etiquetas para separar o lixo



NÃO FLUTUA

FLUTUA

FLUTUA

Anexo 2
Etiquetas para separar o lixo



MEGA LIXO

NÃO FLUTUA

10 10 10 10 10 10 10 10
Anexo 2
Etiquetas para separar o lixo



Nome do Grupo:.......................................................................
Data da amostragem:........./........./.........
Nome do coordenador (+ email):.........................................
........................................................................................................
Nome da praia, cidade e país:...............................................
........................................................................................................

Iten No:............................

Foto:

A

B

Anexo 2
Etiquetas para separar o lixo

Nome do Grupo:.......................................................................
Data da amostragem:........./........./.........
Nome do coordenador (+ email):.........................................
........................................................................................................
Nome da praia, cidade e país:...............................................
........................................................................................................

Iten No:............................

Foto:

A

B

Nome do Grupo:.......................................................................
Data da amostragem:........./........./.........
Nome do coordenador (+ email):.........................................
........................................................................................................
Nome da praia, cidade e país:...............................................
........................................................................................................

Iten No:............................

Foto:

A

B

Nome do Grupo:.......................................................................
Data da amostragem:........./........./.........
Nome do coordenador (+ email):.........................................
........................................................................................................
Nome da praia, cidade e país:...............................................
........................................................................................................

Iten No:............................

Foto:

A

B



Nome do Grupo:.......................................................................
Data da amostragem:........./........./.........
Nome do coordenador (+ email):.........................................
........................................................................................................
Nome da praia, cidade e país:...............................................
........................................................................................................

Iten No:............................

Foto:

A

B

Anexo 2
Etiquetas para separar o lixo

Nome do Grupo:.......................................................................
Data da amostragem:........./........./.........
Nome do coordenador (+ email):.........................................
........................................................................................................
Nome da praia, cidade e país:...............................................
........................................................................................................

Iten No:............................

Foto:

A

B

Nome do Grupo:.......................................................................
Data da amostragem:........./........./.........
Nome do coordenador (+ email):.........................................
........................................................................................................
Nome da praia, cidade e país:...............................................
........................................................................................................

Iten No:............................

Foto:

A

B

Nome do Grupo:.......................................................................
Data da amostragem:........./........./.........
Nome do coordenador (+ email):.........................................
........................................................................................................
Nome da praia, cidade e país:...............................................
........................................................................................................

Iten No:............................

Foto:

A

B



Nome do Grupo:.......................................................................
Data da amostragem:........./........./.........
Nome do coordenador (+ email):.........................................
........................................................................................................
Nome da praia, cidade e país:...............................................
........................................................................................................

Iten No:............................

Foto:

A

B

Anexo 2
Etiquetas para separar o lixo

Nome do Grupo:.......................................................................
Data da amostragem:........./........./.........
Nome do coordenador (+ email):.........................................
........................................................................................................
Nome da praia, cidade e país:...............................................
........................................................................................................

Iten No:............................

Foto:

A

B

Nome do Grupo:.......................................................................
Data da amostragem:........./........./.........
Nome do coordenador (+ email):.........................................
........................................................................................................
Nome da praia, cidade e país:...............................................
........................................................................................................

Iten No:............................

Foto:

A

B

Nome do Grupo:.......................................................................
Data da amostragem:........./........./.........
Nome do coordenador (+ email):.........................................
........................................................................................................
Nome da praia, cidade e país:...............................................
........................................................................................................

Iten No:............................

Foto:

A

B



Nome do Grupo:.......................................................................
Data da amostragem:........./........./.........
Nome do coordenador (+ email):.........................................
........................................................................................................
Nome da praia, cidade e país:...............................................
........................................................................................................

Iten No:............................

Foto:

A

B

Anexo 2
Etiquetas para separar o lixo

Nome do Grupo:.......................................................................
Data da amostragem:........./........./.........
Nome do coordenador (+ email):.........................................
........................................................................................................
Nome da praia, cidade e país:...............................................
........................................................................................................

Iten No:............................

Foto:

A

B

Nome do Grupo:.......................................................................
Data da amostragem:........./........./.........
Nome do coordenador (+ email):.........................................
........................................................................................................
Nome da praia, cidade e país:...............................................
........................................................................................................

Iten No:............................

Foto:

A

B

Nome do Grupo:.......................................................................
Data da amostragem:........./........./.........
Nome do coordenador (+ email):.........................................
........................................................................................................
Nome da praia, cidade e país:...............................................
........................................................................................................

Iten No:............................

Foto:

A

B


