GUIA
DE CAMPO: Viajantes
Guia
de amostragem:
Viajantes do
do Oceano
Oceano

Segue cuidadosamente todas as etapas da amostragem, pois
são muito importantes para o sucesso deste projecto!
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.
Recolhe o lixo da praia.
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Classifica os tipos de lixo recolhido.
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Testa a flutuabilidade dos itens recolhidos.
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Identifica os itens que têm epibiontes e os que não têm.
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Separa os itens que flutuam e os que têm epibiontes. Tabela etapa 6
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Regista os resultados da flutuabilidade e os que têm epibiontes.
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Tira uma foto de cima que inclua todos os items de lixo dispostos
na tela.
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Tira uma foto dos items que flutuam e que têm epibiontes.
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Regista os items com epibiontes na tabela. Tabela etapa 9
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Envia a informação para a equipa dos Cientistas do
Lixo! oceantravelers.study@gmail.com
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Materiais

A tua equipa deve ter pelo menos 3 pessoas. Se tiveres mais
voluntários divide-os em grupos de 4 a 6. Verifica que cada
grupo tem o material seguinte:

Tela/Tecido
(2 x 2 m)

Balde 20L

Telemóvel com câmera

Lápis

Luvas

Etiquetas

Sacos do lixo

Prancheta

Pincel (opcional)

Régua

Fita adesiva

Lupa (opcional)

Notas sobre o material:
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.
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Etapa 6: Registar os dados
Nome da praia, cidade e país:......................................................................................
Nome do coordenador (+ email):................................................................................
N° membros do grupo: .........
Tempo de recolha: …..… min
Data: …..../….../……
ITENS SEM EPIBIONTES
# Flutuam

# Não flutuam

ITENS COM EPIBIONTES
# Flutuam

# Não flutuam

Total
de
itens

Plástico*
Metal
Papel
Vidro
Têxtil
Madeira
processada**
Outros***
Total
Mega lixo
(incluir
possiveis
observações)

(*) 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).
(***) incluir todos os itens que não se podem incluir nas restantes categorias da tabela.
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Etapa 9: Registar os dados das fotografias
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):................................................................................
N° membros do grupo: .........
Data: …..../….../……

Itens

Categoria

Tipo de lixo (breve
descrição: garrafa,
lata, etc.)

Comprimento (cm)
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Etapa 10: Submeter os resultados

Depois de concluida a amostragem envia os ficheiros para o endereço:
oceantravelers.study@gmail.com

1. Foto panorâmica da praia

2. Tabela obtida na etapa 6 e a foto tirada de cima
com todo o lixo

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