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1. Preâmbulo
O Programa de Monitorização do Lixo Marinho em praias usa o indicador “lixo da praia” para dar resposta à
Diretiva Quadro da Estratégia Marinha relativamente às avaliações do estado, impacto e tendências do lixo
no ambiente marinho e aos compromissos assumidos por Portugal no âmbito da Convenção OSPAR.

O Programa de Monitorização do Lixo Marinho em praias em Portugal Continental passou a incluir, em 2018
mais duas praias: Praia Aberta, Pedrogão e Furadouro Sul, Ovar sendo a realização das campanhas da
responsabilidade respetivamente da Câmara Municipal de Leiria e de Ovar.
Na campanha de Outono juntou-se ao programa de monitorização o município de Vila Nova de Gaia com a
praia de São Félix da Marinha.

Durante o corrente ano recebemos também os resultados das campanhas 2016, 2017 e 2018 de 6 praias da
Região Autónoma dos Açores que passaram também a integrar o programa de monitorização do Lixo Marinho
em praias, a responsabilidade é da Direção Regional dos Assuntos do Mar, Direção de Serviços de
Biodiversidade e Política do Mar.
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2. Resumo
Neste relatório apresenta-se a informação recolhida durante as campanhas de 2018 nas 13 praias que
constituem atualmente as praias de referência do programa de monitorização do lixo marinho em praias de
Portugal Continental. Faz-se também uma breve referência à praia de São Félix da Marinha que apenas
integrou o programa na campanha de Outono.
Em 2018 entraram no programa mais duas praias: Praia Aberta, Pedrogão e Furadouro Sul, Ovar sendo a
realização das campanhas da responsabilidade respetivamente da Câmara Municipal de Leiria e de Ovar.
Para além disso foram ainda integradas no programa apenas para reporte à Convenção OSPAR, 6 novas
praias da Região Autónoma dos Açores. Nesta região o programa é da responsabilidade da Direção Regional
dos Assuntos do Mar, Direção de Serviços de Biodiversidade e Política do Mar.

Este relatório apresenta uma breve avaliação de resultados das 52 campanhas realizadas em 2018 nas 13
praias de referência em Portugal Continental e avaliação possível para a campanha realizada em São Félix
da Marinha. Este ano como habitualmente foram seguidas as orientações da Convenção OSPAR, no entanto
à lista base de categorias e tipos de lixo para a secção de 100 metros, foram acrescentados alguns itens
novos para teste e eventual inclusão no futuro (ver anexo 1). Em 2015, Portugal já tinha feito algumas
adaptações nomeadamente a introdução de registo dos fragmentos de esferovite em classes de tamanho de
modo similar como era já efetuado para os outros tipo de plástico.
A tentativa de harmonização das várias listas de itens e categorias de lixo marinho a nível internacional
despertou também internamente a atenção daqueles que desenvolvem atividades neste domínio, assim
resolveu-se preparar uma lista de itens e categorias que espelhasse mais a realidade nacional a partir da
lista OSPAR referente aos 100m em teste.
Depois de fazer circular a lista por pessoas interessadas nesta matéria a lista foi divulgada, aprovada e
adotada na reunião nacional das equipas de amostragem realizada a 29 de novembro. Esta lista (ver anexo
2), será usada a partir de 2019 em monitorizações da secção de 100m da Rede Principal (reporte de Portugal
à Convenção OSPAR e Diretiva Quadro da Estratégia Marinha).
Os resultados obtidos na monitorização deste ano não diferem substancialmente dos apurados nos anos
anteriores, continuando a manter-se um cenário que se enquadra nos cenários identificados em outras Partes
Contratantes da Convenção OSPAR e, embora se constate alguma variação em termos de tipologia do lixo
identificado de região para região de acordo com a tipologia da praia, todas apresentam tanto na área dos
100 m como de 1 Km a classe dos Plásticos como o material (lixo marinho) identificado em maior quantidade,
confirmando tendências anteriores.

Para a secção de 100 m, dos materiais identificados no TOP 20 predominam os fragmentos de dimensão
inferior a 2,5 cm e os de dimensão superior a 2,5 cm e inferior a 50 cm, quer de plástico rígido quer de
esferovite bem como as beatas e filtros de cigarro, estes 5 itens representam 50% dos materiais
identificados.
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A quantidade de fragmentos de esferovite identificados continua ser bastante significativa em algumas das
praias nomeadamente Amoeiras (Torres Vedras) e Cabedelo (Viana do Castelo) representando as duas praias
75% do total.
Considera-se ser de mencionar as características específicas de alguns locais, por estes apresentarem ou
tipos de lixo que não se encontram em outros ou, por a diferença de quantidade encontrada ser de realçar,
assim constata-se, por exemplo, que os filtros suporte de filme biológico (usados nos tratamentos biológicos
das estações de tratamento de águas residuais) apenas são encontrados nas praias de Paredes de Vitória,
Baleal Leste e Osso da Baleia (90% do total) e que, as beatas e filtros de cigarro são encontrados nas praias
da Fonte da Telha e Barra em abundância significativamente diferente das restantes (estas 2 praias
representam 53% do total).
Quanto aos indicadores de origem do lixo marinho as fontes com maior expressão são: o turismo e atividades
de recreio (7,2%), a pesca e aquacultura (5,6%) e o saneamento (5,2%). Não é possível atribuir origem a
cerca de 80% do lixo marinho identificado nas praias do programa de monitorização nacional.

Para a secção de 1000 m, os materiais com maior expressão são: plástico, madeira e vestuário. Nos
plásticos predominam: cordel de diâmetro <1 cm (21%), as outras peças de plástico (20%), corda e as
embalagens industriais/tiras de plástico> 1cm (16%), no caso das restantes categorias (metal, madeira,
borracha, vestuário) as que são identificadas com maior significado são os itens de madeira dos quais as
outras peças de madeira (> 50 cm) contribuem com 3%, as paletes com 1% e na categoria vestuário a
roupa e calçado com 2%.
No que se refere às origens a pesca e a navegação são as fontes com maior significado na secção de 1 Km.

No que se refere à praia de São Félix da Marinha na secção de 100m foram recolhidos 381 itens, sendo os
materiais mais representativos os artigos sanitários que correspondem a 65% da totalidade do material
recolhido nesta campanha. Cerca de 59% provém de toalhetes de limpeza/fraldas/pensos e os restantes,
6% dos cotonetes – haste de plástico. O material de plástico representa 31% do total sendo os materiais
encontrados em maior abundância as cápsulas /argolas de tampas (6%) e os sacos de compras (4%).

Como balanço do programa de monitorização de lixo marinho em praias 2018, há que assinalar a continuação
do empenho das equipas de amostragem.
O esforço que tem vindo a ser desenvolvimento no sentido de através da colaboração e cooperação com as
autarquias e associações de Ambiente, de aumentar nº de áreas do programa, mais uma vez deu fruto com
a entrada de mais 3 praias em Portugal Continental e 6 praias da Região Autónoma dos Açores, para o
programa nacional.

A plataforma eletrónica de suporte à iniciativa “Do rio ao mar, sem lixo” (RMSL), já tem página disponível
ao público para consulta e reporte “online” tanto para a Rede Cidadã como para a Rede Principal.

Programa de Monitorização do Lixo Marinho em praias | Portugal

»7

3. Introdução
O “lixo da praia” registo de quantidades e composição de lixo marinho em praias da zona costeira tem vindo
a ser reportado em continuidade para a Convenção OSPAR, desde 2013. A informação reunida para este
indicador ao longo destes 6 anos será usada no relatório de avaliação do estado da implementação da
Diretiva Quadro da Estratégia Marinha em Portugal, relativamente às avaliações do estado, impacto e
tendências do lixo no ambiente marinho.
O lixo marinho como descritor 10 na Diretiva Quadro da Estratégia Marinha (UE 2008) foi reconhecido como
fator de pressão ambiental importante e identificado como um dos onze descritores qualitativos necessários
para descrever como deveria estar o ambiente para que pudesse ser alcançado ou mantido o bom estado
ambiental (BEA) no ambiente marinho em 2020 (UE 2010).
No descritor 10, um dos elementos a avaliar (10.1) é “Características do lixo no ambiente costeiro e marinho”
cujo indicador “lixo da praia” é definido por “Quantidade de lixo arrastado para as praias e/ou depositado no
litoral, incluindo a análise da sua composição, distribuição espacial e, sempre que possível, origem”.
A meta global para os indicadores do BEA da DQEM foram definidos como “tendências decrescentes nas
quantidades de itens de lixo”.
Consequentemente tornou-se necessário estabelecer programas de monitorização que permitam efetuar a
avaliação do estado e impacto nas águas marinhas numa base regular.
Alinhado com isto, as comissões internacionais de proteção do ambiente marinho no Atlântico Nordeste
(OSPAR) e no Mar Báltico (HELCOM), entre outras recomendaram também como objetivo dos Planos
Regionais de Ação o “lixo da praia” como indicador relevante para a avaliação estado, impacto e tendências
do lixo marinho nos mares dessas regiões (OSPAR 2014; HELCOM 2015). Essa é uma das razões porque o
“lixo da praia “ se tornou também um indicador relevante para Portugal e foi retomado o programa de
monitorização em 2013.
Apesar do programa de monitorização nacional estar já no seu 6º ano em continuidade reconhece-se que o
nº de praias que inclui ainda não permite ter uma imagem global do todo nacional, porém há que reconhecer
que o esforço desenvolvido tem permitido de modo gradual alargar a rede de monitorização.
No entanto entende-se que, no programa de monitorização, já foi atingido um nível de experiência que
possibilita efetuar adaptações às diretrizes OSPAR, integrando as particularidades nacionais bem como
corrigindo algumas discrepâncias entre o que consta por exemplo nas listas guias e o que é o conhecimento
atual sobre os materiais e categorias. Assim preparou-se uma lista de categorias e itens que para além de
conter os itens da lista OSPAR passou a incluir alguns itens que ocorrem na zona costeira de Portugal com
frequência significativa, esta lista passará a partir de 2019 a servir de base aos registos das campanhas de
monitorização.
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4. TOP itens do “lixo da praia”1
O processamento dos dados das monitorizações permite classificar a abundância de itens de “lixo da praia”
numa secção selecionada. Os dados dependem da metodologia usada que inclui o modo como é fixada a
área de amostragem, a lista de categorias para identificação dos itens, a agregação dos dados e o
procedimento de tratamento de dados assim como os formatos e unidades de reporte.
Os itens que ocorrem com maior frequência no ambiente, ou seja objetos identificáveis, fragmentos e peças,
são habitualmente designados por ”TOP de itens de lixo”.
A dimensão da lista de classificação é variável, existem TOP de 5 a 20 itens sendo a dos 10 itens mais
abundantes a mais comum.
4.1

Convenções dos Mares Regionais

As Convenções de Mares Regionais (CMR/RSC) têm tido um papel bastante ativo no domínio do lixo marinho,
disponibilizando informação e abordagens regionais que têm sido úteis e têm ajudado a melhor compreender
este problema. Em particular a Convenção OSPAR que tem desenvolvido muitos conceitos sobre a avaliação
do lixo marinho e pode fornecer longa experiência e décadas de dados. Para além disso, sendo o lixo marinho
um fenómeno transfronteiriço as CMR também garantem colaboração internacional, para lá da EU nas águas
partilhadas com numerosos países não Europeus.
As áreas marinhas sobre jurisdição Europeia pertencem às seguintes CMR:
•

A Convenção para Proteção do Meio Marinho do Atlântico Nordeste de 1992 – Convenção OSPAR;

•

A Convenção para Proteção do Meio Marinho do Mar Báltico de 1992 – Convenção de Helsínquia
(HELCOM);

•

A Convenção para Proteção do Meio Marinho e da Região Costeira do Mediterrâneo de 1995 –
Convenção de Barcelona (implementada através do Plano de Ação para o Mediterrâneo (MAP) do
Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUA/UNEP);

•

A Convenção para Proteção do Mar Negro de 1992 – Convenção de Bucareste (implementada através
da Comissão do Mar Negro).

A Convenção OSPAR é aquela que tem trabalho mais avançado sobre lixo marinho à escala regional. Desde
2000 que a OSPAR desenvolveu um protocolo para monitorização do lixo marinho em praias incluindo
orientações para seleção de locais de amostragem, procedimentos de amostragem e lista guia para
classificação dos itens encontrados. Este protocolo foi testado entre 2001 e 2006 e Portugal participou
através do Laboratório de Referência do Ambiente neste projeto piloto. Este projeto teve continuidade para
a maioria das Partes Contratantes e ainda hoje se mantém. Em simultâneo tenta também estabelecer as
origens e possíveis fontes.
A UNEP/MAP produziu um relatório em 2015 (UNEP 2015). Este inclui uma avaliação da composição e
distribuição do lixo marinho em todos os compartimentos ambientais (praia, mar: superfície, fundo) assim
como avaliação das fontes, vias e impactos. Em 2018, foi publicado o “Quality Status Report” para o
mediterrâneo que contém um capítulo dedicado ao lixo marinho (MAP. 2017).
1

Top Marine Beach Litter Items in Europe, A review and synthesis based on beach litter data, Anna Maria Addamo, Perrine

Laroche, Georg Hanke, MSFD Technical Group on Marine Litter (versão draft de 201806)
Programa de Monitorização do Lixo Marinho em praias | Portugal
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Para a região do Mar Báltico o primeiro relatório de avaliação foi publicado em 2009 pela Comissão HELCOM
baseado nos dados recolhidos por Organizações Não Governamentais e municípios. Este relatório incluía
ainda informação sobre variabilidade sazonal na concentração de itens.
Relativamente à Região do Mar Negro a avaliação baseada em dados de monitorização de lixo em praias é
ainda escasso. Em 2009 foi publicado um relatório pela Comissão do Mar Negro (Birku et al. 2009).

4.2

Protocolos de Monitorização

A identificação e hierarquização de itens de lixo depende fundamentalmente dos dados recolhidos nas
campanhas de monitorização. Os protocolos de monitorização foram desenvolvidos para permitir a
comparabilidade dos dados obtidos nas diferentes regiões. Existem vários protocolos de monitorização
desenvolvidos pelas CMRs. HELCOM 2008 e 2008b para o Mar Báltico, OSPAR 2010 para o Atlântico Nordeste,
UNEP/IOC, Chesshire et al., 2009 para o Mar Mediterrâneo. Em 2013 o Grupo Técnico do Lixo Marinho da
DQEM fez a revisão dos protocolos existentes e publicou um guia (“Guidance on Monitoring of Marine Litter
in European Seas”), com o objetivo de disponibilizar aos Estados-membros recomendações e informação
necessária para implementar monitorização do descritor 10.
Agência Europeia do Ambiente lançou em 2013 uma iniciativa para fortalecer o conhecimento sobre o lixo
marinho na Europa – MarineLitter Watch (https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-andcoasts/marine-litterwatch/data-and-results/marine-litterwatch-data-viewer-1).
Esta App para telemóvel/tablet permite reportar dados de itens lixo em praia baseado num protocolo
harmonizado. O objetivo é que esta plataforma online dedicada que pode ser visualizada instantaneamente,
seja usada por comunidades e cidadãos.
Em 2018 foi publicado um relatório baseado nos dados recolhidos no LitterWatch, com informação sobre os
itens de lixo da praia mais abundantes.

4.3

Qualidade dos dados do “Lixo da Praia”

4.3.1

Harmonização do reporte de itens de lixo - Lista de Categorias

A lista de referência para identificação dos itens de lixo é de importância crucial, já que é o único modo de
reportar os objetos de lixo identificados atribuindo-lhes uma categoria descritiva. A informação fornecida
permite identificar necessidades prioritárias para ação e verificar o sucesso das medidas de mitigação. Na
conceção da lista é necessário balancear entre o interesse em receber informação detalhada sobre os itens
e o esforço necessário para o conseguir. Em princípio, informação muito detalhada, como tipo específico ou
mesmo marca comercial do item, poderá ser muito útil na atribuição da origem.
Atualmente existem várias listas disponíveis para adoção:
•

Lista guia da OSPAR para 100 metros que contém 121 itens divididos em 11 classes;

•

Lista da UNEP/IOC que inclui 77 itens divididos por 10 classes;

•

Master List do Grupo Técnico LM DQEM que contém 217 itens agrupados em 8 classes;

•

LitterWatch que inclui 134 itens agrupados em 9 classes.

»10

Programa Monitorização do Lixo Marinho em praias | Portugal

Para que seja possível utilizar a informação gerada pelos diferentes programas de monitorização e comparar
itens e respetivas quantidades entre regiões tornou-se óbvio haver necessidade de proceder à
compatibilização das várias listas produzindo uma lista harmonizada que possa ser universalmente seguida
mesmo que não completamente igual em todas as regiões. É do conhecimento geral haver diferenças
regionais entre tipo de itens de lixo encontrados na zona costeira dos diferentes países pelo que a lista a
usar em cada país deve refletir as especificidades próprias.
Atualmente o JRC está a efetuar o trabalho de harmonização das diferentes listas de modo a gerar uma lista
conjunta de categoria de itens.
Na sequência deste movimento Portugal está também em fase de revisão da lista OSPAR que tem vindo a
ser usada no programa nacional de monitorização do lixo marinho em praias de modo a esta incluir itens
que ao longo destes 6 anos têm vindo a ser encontrados com frequência e quantidades significativas que o
justifiquem.

4.3.2

Escalas Temporal e Espacial de monitorização

As abordagens de monitorização devem considerar fatores de distribuição de lixo temporais e espaciais e
proporcionar uma resolução temporal e espacial que corresponda à variabilidade da quantidade de lixo de
maneira representativa e forneça dados que suportem ações de política.
Assentando muitas vezes os programas de monitorização em ações voluntárias, as frequências de pesquisas
de lixo marinho são normalmente baixas. A frequência de realização de recolha de informação é tipicamente
sazonal, quatro campanhas por praia por ano nas diferentes estações (OSPAR), por vezes estão disponíveis
frequências mais baixas ou mais elevadas por país (por exemplo, várias campanhas por época, AEA) sendo
muitas vezes a representatividade dos dados resultantes, questionável. A média das pesquisas em diferentes
anos, as chamadas "médias móveis", pode fornecer dados mais estáveis, embora as informações resultantes
possam não estar atualizadas e não mostrar os desenvolvimentos recentes. A resolução de dados espaciais
depende da disponibilidade de praias adequadas e do esforço de amostragem investido.
As medidas contra o lixo marinho dependem da abundância, fontes e vias de lixo para o ambiente costeiro
e marinho. Elas podem ser aplicadas em diferentes escalas espaciais, tais como intervenções locais (por
exemplo, multas de lixo, restrições voluntárias, caixotes lixo adicionais, etc.) ou em larga escala (por
exemplo, restrições de comercialização, impostos sobre plásticos de uso único, etc.). Assim, a informação
sobre as prioridades e a potencial implementação de medidas tem que ser fornecida nas escalas espaciais e
temporais apropriadas.

4.3.3

Agregação espacial e métodos de cálculo

A unidade de monitoração espacial para a recolha de informação em praia é um transepto, habitualmente
de 100m de comprimento. Uma praia pode conter vários transeptos de 100m (chamados “secções”, MSFD
2013) e pode ser monitorizada várias vezes por ano. Pode fornecer-se uma classificação dos principais itens
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indo de uma escala (por exemplo, local) para outra (por exemplo, sub-regional, regional, etc.) para isso é
necessário dispor de dados de campo que permitam efetuar essa avaliação.
Apresentam-se de seguida diferentes abordagens de agregação de dados identificadas na literatura.

Abundância Total
Este método tem por base o registo do nº total de cada item de lixo para todas as campanhas em todas as
praias num dado período de tempo (p.ex. estação, 1 ano, 5 anos, etc.). A classificação pode ser efetuada
com base no nº total de itens de lixo por tipo de lixo ou por percentagem de nº total de itens de lixo
registados para cada tipo de lixo.
Este método é direto e a influência dos dados não tratados no resultado é de fácil avaliação.
Pode aplicar-se uma modificação deste método para excluir a influência de múltiplas campanhas numa praia
em comparação com praias apenas com uma campanha, assim calcula-se a média do nº de itens de lixo
registados por campanha para cada tipo de lixo usando a soma destas médias para efetuar a classificação.
Este método modificado permite reduzir o impacto de múltiplas campanhas anuais na análise espacial e
evitar que locais com maior frequência de amostragem tenham maior peso estatístico em comparação com
aqueles com menos campanhas.

4.3.3.1

Média por 100 metros

Neste método a classificação é feita com base no nº médio de itens de lixo registados para cada tipo de lixo
em 100 metros de praia. A média pode ser calculada em várias escalas: temporal (estação, 1 ano, 5 anos,
etc.) e espacial (p.ex. local, nacional, sub-regional ou praia, país, Europeu, etc.).
Para aplicar este método é fundamental dispor de dados referentes a amostragens realizadas no transepto
de 100 metros ou se não for o caso normalizar os resultados e exprimi-los em nº de itens por transepto de
100 m.
Existem duas opções para usar esta metodologia:
Calcular o nº médio de itens de lixo por 100m para toda a área alvo baseado nos resultados por
praia;
Calcular médias em sequências a diferentes escalas espaciais (isto é, diferente agregação de locais
de amostragem, p.ex. praia, país, região, Europa) – “média de médias”. Este procedimento elimina
apenas a influência do nº de campanhas/praias nos diferentes níveis de agregação. Com o método
das médias, áreas com diferentes números de locais e de campanhas têm igual peso.

4.3.3.2

Classificação Progressiva

Com esse método, os tipos de lixo são classificados de acordo com sua abundância para cada campanha ao
nível do local. A cada item da campanha é atribuído um valor de classificação de acordo com sua posição na
lista de abundância. A utilização de valores de classificação inversa (isto é, 20 para o mais abundante, 19
para o segundo mais abundante, etc.) permite a agregação de classificações em escalas espaciais mais altas.
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Programa Monitorização do Lixo Marinho em praias | Portugal

Para calcular as classificações em escala espacial maior (por exemplo, praia, país, região marinha, etc.),
esses valores de classificação individuais são somados para cada tipo de lixo e um procedimento de
classificação padrão é aplicado, ou seja, o item de lixo com o valor mais elevado é atribuído o valor de
classificação de um, o segundo maior valor 2 etc., este método foi desenvolvido pelo Centro Dinamarquês
para Ambiente e Energia (DCE, 2016).
Em contraste com os métodos de abundância apresentados acima, os quais podem explicitar demasiado a
ocorrência de outliers, p.ex. quando um nº elevado de determinado tipo de lixo ocorre numa campanha
específica, este método de classificação concentra-se mais em itens de lixo comuns que são regularmente
registados. Note-se que este método fornece comparações de classificação relativas e não considera a
informação absoluta sobre abundância de lixo. Os esquemas de agregação devem, portanto, ser
cuidadosamente definidos.
Existem ainda outras opções para a classificação de itens que não se baseiam em abundância de itens, p.
exemplo cálculo da mediana de itens por 100 m.

4.3.4

Itens de plástico de Uso Único

A gestão do lixo marinho requer a identificação de categorias de itens particularmente frequentes e em que
as ações de gestão possam ser aplicadas com sucesso. Os itens de plástico de Uso Único (PUU), ou seja
aqueles que foram produzidos para serem usados apenas uma vez e depois descartados estão presentemente
a ser alvo de uma atenção especial. Nos PUU, incluindo uma proporção relativa de fragmentos de plástico
(assumindo que uma parte dos fragmentos, de acordo com a sua percentagem em objetos identificáveis,
também é derivada de PUU), representam 50% do total de itens de lixo marinho encontrados nas praias
europeias em 2016.

Figura 1: Itens de PUU na Europa. Abundância expressa % de nº total itens lixo
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No Top 10 Europa dos itens PUUs, em relação % total de lixo marinho, encontram-se: beatas de cigarro
(6%), cápsulas/tampas outras que não bebidas (4,5%), recipientes de alimentos incluindo “fast food”
(3,9%), cotonetes (3,8%), toalhitas húmidas (2,3%), garrafas de bebida (1,7%), sacos (1,3%), talheres
(1,2%), outras garrafas (0,9%) e cápsulas/tampas de bebidas (0,7%).
De acordo com os dados existentes estima-se que os plásticos de uso único representam cerca de 86% dos
itens contabilizados nas praias da União Europeia.

4.3.5

Itens relacionados com Pesca

Os itens ligados à atividade da pesca (p.ex. redes, linhas de pesca, ou boias) podem ser parcialmente
identificados pelos objetos incluídos nas listas de categorias. Contudo, alguns itens em particular cordas,
cordel e linhas não são de uso exclusivo na pesca. Os itens relacionados com atividade piscatória
representavam cerca de 15% do total de lixo marinho em 2016.
No TOP 10 Europa dos itens relacionados com este tipo de atividade em 2016 estavam: corda/cordel
diâmetro < 1cm (13,8%), redes e peças de rede > 50cm (1%), emaranhados de redes/cordas (0,6%), redes
e peças de rede < 50cm (0,5%), linha de pesca (pesca à linha, mono filamento) (0,4%), redes para ostras
e sacos para mexilhão (0,3%), flutuadores/boias (0,1%), corda, cordel, redes (0,07%), etiquetas (pesca e
industria) (0,05%), armadilhas para caranguejos/lagostas (0,03%).
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5. Avaliação dos resultados das campanhas do programa de
monitorização do lixo marinho em praias de 2018
Em 2018 foram incluídas mais duas praias ao programa de monitorização, passando as praias monitorizadas
na zona costeira de Portugal Continental a ser treze (13): Cabedelo e Estela /Barranha (Zona Norte), Barra,
Furadouro Sul (Ovar), Osso da Baleia e Aberta-Pedrogão (Leiria) na Zona Centro, Paredes de Vitória
(Alcobaça) e Baleal (Peniche), Amoeiras e Fonte da Telha (zona Tejo e Oeste), Monte Velho (Alentejo) e
Batata e Ilha de Faro (Algarve). Como já referido a praia de São Félix da Marinha do Município de Vila Nova
de Gaia passou a integrar o programa apenas na campanha de Outono pelo que estes resultados não
integraram o conjunto de dados em avaliação. Foram efetuadas um total de 52 campanhas de amostragem
tendo sido assim cumpridas na íntegra as orientações da Convenção OSPAR.

Figura 2: Conjunto de praias que compuseram a monitorização em 2018
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Continua a constatar-se a dificuldade no cumprimento do calendário para a realização das campanhas.
Ao fazer a leitura das conclusões a seguir apresentadas deve ter-se em atenção que há praias e/ou secções
de praias que não estão cobertas por operações de limpeza de praia durante todo o ano ou fora da época
balnear, enquanto outras como por exemplo a praia da Batata (Lagos) são limpas durante todo o ano.
As orientações OSPAR recomendam a realização das campanhas de monitorização em dias em que não haja
limpeza ou que as antecedam, durante a época balnear o cumprimento desta diretriz é dificultada por ser
necessário conciliar com os períodos de maré baixa.
Entende-se pertinente chamar também a atenção para o facto de a análise dos dados seguir o guia OSPAR
em que, por exemplo as beatas e filtros de cigarro fazem parte da categoria Papel & Cartão embora
atualmente se saiba que pela sua composição predominante deveria ser classificado na categoria
plástico/poliestireno. Assim, se analisarmos a composição do lixo identificado em 2018 na área dos 100m,
segundo as orientações da Convenção OSPAR teremos 76% de plásticos caso se incluam as beatas e filtros
de cigarro nesta categoria passaremos a ter uma composição em plásticos de 89%.

5.1

Quantidade e Composição do lixo

Em 2018, nas 13 praias do programa de monitorização, foram realizadas 52 campanhas de recolha de lixo
marinho. Nas 52 campanhas foram recolhidos 49018 itens de todas as tipologias. Tal como tem vindo a ser
constatado ao longo dos anos, seguindo os critérios de avaliação OSPAR, as categorias maioritárias do LM
nas praias de Portugal são: Plásticos 76%, Papel & Cartão 15% (incluindo as beatas de cigarro nesta
categoria) e Artigos Sanitários 5%. Se se acompanhar a evolução na classificação dos itens de lixo marinho
e se incluírem as beatas de cigarro na categoria plásticos/poliestireno, os Plásticos passam a representar
89% do total. Este ano, em média por campanha, foram encontrados:

Figura 3: Número médio de itens identificados por campanha nas praias monitorizadas | Secção 100m
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Relativamente aos artigos de PLÁSTICO encontrados na área de 100 m, em 2018, os fragmentos de plástico
e de esferovite com menor dimensão, diâmetro inferior a 2,5 cm, são os mais abundantes e constituem
respetivamente 19% e 12% do total de materiais monitorizados. Cerca de 4% dos materiais encontrados
nas praias portuguesas são itens que não fazem parte da lista guia e por isso classificados como “outros”.
Em 2018 o TOP 15, dos itens de plástico para a área de 100m é:

Tabela 1: TOP 15 Plásticos | Nacional | 2018

Fragmentos de plástico/poliestireno 0 - 2,5 cm 19%
Fragmentos de Esferovite 0-2,5 cm
12%
Fragmentos de plástico/poliestireno 2,5 - 50 cm5,7%
Fragmentos de Esferovite 2,5 - 50cm
5,7%
Cápsulas/argolas de plástico das tampas
5,2%
Sacos de batatas fritas/guloseimas e paus de c 3,9%
Esponja de espuma
3,7%
Corda e cordel (diâmetro < 1 cm) indiferenciad 3,4%
Flutuadores/Boías
3,0%
Sacos de plástico pequenos, p.ex., sacos para c 1,8%
Outras peças de plástico ou poliestireno
1,6%
1,2%
Talheres/tabuleiros/palhinhas
Garrafas e Recipientes: Bebidas
1,1%
Sacos (compras)
1,0%
Emaranhado de redes/cordéis indiferenciadas 1,0%

Os fragmentos tanto de plástico/poliestireno como de esferovite representam 42% da totalidade dos plásticos
identificados nas secções de 100m monitorizadas, sendo as percentagens relativas mais significativas
registadas nas praias das regiões de Tejo e Oeste, Centro e Norte.
Desde que foi iniciada a contabilização dos fragmentos de esferovite em 2015, tem-se registado um aumento
significativo em algumas praias (não se deve deixar de relembrar que o momento em que é efetuada a
campanha e a situação climatérica, condicionam a quantidade de lixo presente assim como o número de
indivíduos que efetuam a mesma).
Em 2018 a praia em que foi encontrada maior quantidade de fragmentos de esferovite foi a praia do Cabedelo
em Viana do Castelo, seguida da praia das Amoeiras (Torres Vedras).
As praias de Paredes de Vitória, a Fonte da Telha, Furadouro Sul (Ovar) e Aberta-Pedrogão (Leiria) são as
que mais contribuíram para o total de fragmentos identificados.

De registar que no conjunto dos fragmentos de plástico a dimensão predominante é a inferior a 2,5cm e
embora não seja possível por este método determinar qual a percentagem de microplásticos, pode intuir-se
que a sua presença é bastante significativa.
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Para as RESTANTES categorias, verifica-se que as categorias que mais contribuem para o LM são (segundo
a classificação OSPAR), o Papel & Cartão com 62% em que 53% correspondem ao item Beatas e Filtros de
cigarro. Os Artigos Sanitários contribuem com 22% em que 20% correspondem ao item Cotonetes – haste
de plástico.

Os fatores ambientais que influenciam a quantidade de LM são múltiplos e variam de região para região o
que é evidenciado pela diferença de abundância em algumas categorias. Com base na classificação OSPAR,
diremos que os materiais de plástico predominam em 10 das 13 praias monitorizadas mas se se incluírem
as Beatas e Filtros de cigarro nesta categoria, o plástico passará a ser o material dominante na totalidade
das secções monitorizadas.

Figura 4: Distribuição da percentagem de plásticos por praia, Secção 100 m

Figura 5: Número médio de itens por campanha e por Região | Secção 100m
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Na avaliação global foram apurados como TOP 20 do lixo marinho do programa de monitorização de Portugal
Continental nas 13 praias da rede atual os seguintes itens:

Tabela 2: TOP 20| 100m

Fragmentos de plástico/poliestireno 0 - 2,5 cm
Beatas & Filtros cigarro
Fragmentos de Esferovite 0-2,5 cm
Fragmentos de plástico/poliestireno 2,5 - 50 cm
Fragmentos de Esferovite 2,5 - 50cm
Cápsulas/argolas de plástico das tampas
Cotonetes - haste em plástico
Sacos de batatas fritas/guloseimas e paus de
chupa-chupa
Esponja de espuma
Corda e cordel (diâmetro < 1 cm) indiferenciada
Flutuadores/Boías
Sacos de plástico pequenos, p.ex., sacos para
congelados
Outras peças de plástico ou poliestireno
Talheres/tabuleiros/palhinhas
Garrafas e Recipientes: Bebidas
Sacos (compras)
Emaranhado de redes/cordéis indiferenciado
Outros artigos de papel (especificar na caixa
“outros”)
Corda e cordel (diâmetro < 1 cm) apenas de
"manta de leão"/"funda do lobo"("dolly rope")
Redes e peças de redes < 50 cm

19%
13%
12%

6%
5%
5%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

No TOP 20, 19 dos materiais quantificados são de categoria plástico/poliestireno, isto porque também se
contabilizaram nesta categoria as beatas e filtros de cigarro.

O programa de monitorização do lixo marinho em praias na secção dos 1000m contou este ano com mais
duas praias: Furadouro Sul (Ovar) e Aberta-Pedrogão (Leiria), cobrindo atualmente o programa de
monitorização nacional 10 praias. Nesta secção apenas são identificados itens de dimensão superior a 50
cm, no total foram contabilizados 2003 itens, dos quais 90% são plásticos e 6% madeira.
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Na figura abaixo pode visualizar-se a variação média por Região.

Figura 6: Número médio de itens de categoria plásticos/poliestireno por praia e Região | Secção 1000 m

No TOP 5 de tipos de lixo encontrados nas praias em que e monitorizada a secção de 1000m a totalidade
dos itens são de categoria plástico/poliestireno.

Tabela 3: TOP 5 | 1000m

Corda e cordel (diâmetro < 1 cm)
Outras peças de plástico ou poliestireno
Embalagens industriais. Tiras de plástico
Cordas e peças de rede
Cordas (diâmetro > 1 cm)

5.2

21%
20%
16%
11%
8%

Indicadores de Origem (possíveis fontes de lixo marinho)

O lixo que flutua nas águas dos mares e oceanos e que é encontrado nos seus fundos tem origem terrestre
e marítima. Muitos dos materiais identificados nos diferentes compartimentos: praias/zonas costeiras,
superfície e coluna de água e fundo, durante as campanhas de monitorização permitem identificar ou inferir
com significativa precisão a fonte original, sendo por isso usados como indicadores específicos da origem do
lixo/detritos.
Dos materiais recolhidos e identificados ao longo das várias campanhas nos diferentes locais existem
algumas origens que são de fácil identificação uma vez que lhes pode ser atribuída com um grau de confiança
»20
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elevado uma função clara especifica de um setor económico ou de consumo (p.ex. turismo, pesca,
navegação, agricultura, etc.). As redes e cordas podem ser facilmente atribuídas à atividade piscatória assim
como as armadilhas para caranguejos/lagostas podem ser atribuídas ao setor da aquacultura. Porém, para
muitos dos materiais encontrados não é tão óbvia a ligação direta a uma fonte particular, a um meio de
descarte e mesmo a um fluxo de transporte.
Para identificação das fontes de lixo recolhido em 2018 passará a ser usada uma matriz origens baseada na
Convenção OSPAR e no projeto DeFishGear.
Esta matriz origem inclui as seguintes fontes e indicadores:

Turismo e atividades de recreio - INDICADORES: Embalagens múltiplas 4/6, sacos de plástico de
compras, garrafas e recipientes de plástico e de metal de bebidas, garrafas e recipientes de plástico de
comida, garrafas de vidro, sacos de batatas fritas/guloseimas e paus de chupa-chupa, etc.;
Pesca, incluindo aquacultura - INDICADORES: Jerry cans, caixas de pesca, linha de pesca, chumbadas,
boias, cabos/redes <50 cm e > 50 cm, emaranhado de redes/cordas, armadilhas para caranguejos/lagostas,
alcatruzes para polvos, redes para ostras e sacos para mexilhão, etc.;
Saneamento - INDICADORES: Preservativos, cotonetes, toalhetes de limpeza/fraldas/pensos, tampões e
aplicadores de tampões
Navegação (resíduos não-operacionais, p. ex. cozinha) - INDICADORES: Caixas de papelão/tetrapaks,
latas de aerossóis, latas de comida, grades/caixotes de plástico, garrafas e recipientes de limpeza, etc.;
Navegação (resíduos operacionais) - INDICADORES: Capacetes de proteção, tiras/bandas para
empacotamento, embalagens industriais, paletes de madeira, bidões de óleo, lâmpadas redondas e
tubulares, cartuchos de silicone, etc.;
Deposição aleatória - INDICADORES: Partes de carro de plástico, material de construção, pequenos
eletrodomésticos, etc.;
Relacionados com medicina - INDICADORES: Recipientes/blisters/carteiras, seringas, agulhas, etc.;
Agricultura - INDICADORES: Sacos de fertilizantes, restos de podas, etc.;
Sem Fonte - INDICADORES: Cápsulas/tampas/argolas de plástico, fragmentos de plástico e esferovite de
dimensões várias, união de sacos plásticos, etc..

Os resultados obtidos, em 2018, na secção dos 100m para os vários indicadores de classificação das origens
do lixo marinho mostram que a cerca de 80% de todo o lixo reportado não é possível atribuir uma fonte. Do
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lixo classificado as fontes com maior significado são: turismo e atividades recreativas (7,2%) a pesca e
aquacultura (5,6%), e saneamento (5,2%).

Figura 7: Distribuição das fontes de lixo marinho na área de 100 m

Quanto à distribuição das fontes pelas várias Regiões, os resultados foram os seguintes:

Figura 8: Distribuição dos indicadores de origem por Região | Secção 100 m

Para a percentagem de lixo classificado cerca de 20% do total reportado, a pesca e aquacultura é a fonte
mais relevante na Região Norte com 3,0%%, por sua vez o turismo e as atividades recreativas têm maior
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expressão na região Tejo e Oeste e Centro respetivamente com 3,4% e 2,3%. Também é nestas duas regiões
que a fonte saneamento tem maior relevância respetivamente com 3,4% e 1,3%.

Relativamente à secção de 1000m, a matriz origens está em concordância com a lista de identificação que
contém menor número de classes de lixo, pelo que os indicadores de origem são apenas três: pesca e
aquacultura, navegação e turismo. Com base neste referencial os resultados apurados em 2018 mostram
que a 41% do lixo identificado não é possível atribuir fonte. Para o restante, as fontes com maior significado
são: a pesca e aquacultura (34%) e a navegação (21%). Na avaliação por Região constatou-se que de todas,
a fonte mais significativa é a pesca e aquacultura, no Alentejo porém, a percentagem de itens provenientes
da navegação é um pouco maior embora acompanhada de muito próximo pela pesca e aquacultura.

Figura 9: Fontes de lixo marinho por Regiões |Secção 1000m

6. Conclusões
Em 2018 o programa de monitorização do lixo marinho registou a entrada de mais duas praias, ambas na
região Centro passando agora esta região a monitorizar 4 praias tal como acontece na região Tejo & Oeste.
O esforço das equipas de amostragem para garantir o cumprimento do calendário OSPAR é de assinalar. Em
87% dos casos foi cumprido o calendário para as campanhas, embora em percentagem menor é de realçar
que a realização das campanhas na mesma data, nas praias da mesma região em 2018 foi cumprido pela
maioria das regiões.
As principais conclusões da análise dos resultados das campanhas de 2018 são:
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No que se refere à quantidade e composição do lixo identificado nas 13 praias deste programa na
área dos 100m, os itens mais abundantes são o plástico com mais de 76%, papel & cartão com 15%
e artigos sanitários com 5,2%. Tal como já vem sendo constatado nos anos anteriores, o nº médio
de itens de plástico por campanha supera em várias ordens de magnitude os restantes e destes com
maior incidência nos fragmentos de plástico e de esferovite de menores dimensões;
Também como se tem verificado em anos anteriores, o papel & cartão e os artigos sanitários
continuam a ser os materiais que a seguir ao plástico ocorrem em quantidades mais significativas
muito devido à predominância em algumas praias de beatas de cigarro (Fonte da Telha, Barra e
Batata) e cotonetes (Fonte da Telha, Amoeiras, Paredes de Vitória e Aberta-Pedrogão);
No TOP 20 de 2018, 19 itens são de plástico o que representa 95%, destes o TOP 5 contém todas
as classes de fragmentos de menores dimensões quer de plástico quer de esferovite. Estes resultados
reforçam a necessidade de se aumentar o conhecimento sobre os microplásticos da zona costeira
nacional e de tomar medidas de prevenção e remediação;
O esferovite continua a ser frequentemente encontrado nas praias das Amoeiras, Cabedelo, tendose juntado este ano também com alguma significância a praia da Fonte da Telha, a percentagem de
ocorrência relativamente à totalidade da categoria plásticos/poliestireno foi respetivamente 5%,
13% e 2%.
A avaliação da área dos 1000m em 2018 incluiu também mais 2 praias (Furadouro Sul e AbertaPedrogão) continuando a verificar-se predominância esmagadora de plásticos com 90% da totalidade
de itens em que a Região Centro contribui com cerca de 81%. No TOP 5 todos os itens são de plástico
sendo os mais abundantes as corda/cordel de diâmetro <1cm;
O apuramento dos indicadores das origens do lixo marinho, na área de 100m, este ano, foi efetuado
segundo uma matriz mista resultante do cruzamento da matriz proposta pela Convenção OSPAR e e
a do projeto DeFishGear, contemplando assim um número maior de fontes: deposição aleatória,
artigos médicos e agricultura. Para cerca de 80% dos itens de lixo identificados nas praias nacionais
na área dos 100m, não é possível estabelecer o indicador de origem. Para aqueles, passíveis de
classificação o turismo e atividades recreativas, a pesca e aquacultura e o saneamento são as fontes
que mais contribuem;
Quanto à área de 1000 m 41% do lixo encontrado não é possível atribuir fonte, para o restante as
fontes com maior significado são: a pesca e a navegação;
Na campanha de Outono o programa de monitorização passou a contar com mais uma praia São
Félix da Marinha do Município de Vila Nova de Gaia, os materiais identificados em quantidade mais
significativa foram: toalhetes de limpeza/fraldas/pensos e os cotonetes – haste de plástico (Artigos
Sanitários) e as cápsulas/argolas de tampas (Plástico/poliestireno).
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ANEXO 1
Nome da praia:

ID OSPAR praia:

Nº Elementos da equipa:
Equipa de Recolha:

Contactos:

Data da Colheita:

Informação Adicional
Foi efetuada recolha de lixo nesta campanha:

Sim

Não

Quando foi a última vez que a praia foi limpa:

(d/m/a)

Houve alteração em relação aos 100 metros pré determinados: Não

Sim, Por favor especifique:

_________________________________________________________________________________________________________________

Alguma das condições atmosféricas a seguir indicadas afetou a data de realização da campanha. Caso isso tenha acontecido por favor marque
com X a quadrícula correta:
Vento

Chuva

Gelo

Nevoeiro

Encontrou animais emaranhados no lixo ou mortos:

Tempestade de areia

Sim

Não

I

Maré excecionalmente alta

Se sim, quantos:

Por favor descreva o animal, ou anote o nome da espécie se souber:
Vivo

Morto

Sexo do animal (se conhecido): ________________________________________________________________________________________
Idade do animal (se conhecida): _______________________________________________________________________________________
XO animal estava emaranhado no lixo:

Sim

Não

Se sim, descreva a natureza do aprisionamento e tipo de lixo: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Houve alguma circunstância que tivesse influenciado a campanha. P.ex.,rastos na praia (vestígios limpeza ou outros), enchimento recente da
praia ou outro. Por favor especifique: ______________________________________________________

Houve algum acontecimento que provocou o aparecimento de tipos e/ou quantidades de lixo invulgares na praia. P. ex. eventos na praia ou
outros. Por favor especifique:
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PLÁSTICO ◊ POLIESTIRENO
ID
OSPAR

Items

1

Embalagens múltiplas – 4/6

2

Sacos (p. ex. compras) ou fragmentos

3
112

Sacos de plástico pequenos (p.ex. sacos para congelados), outros ou película
de consumo não identificável
União de sacos plásticos

4

Garrafas e Recipientes: Bebidas

5

Garrafas e Recipientes: Limpeza

6-1

Garrafas e Recipientes: Alimentos incl. Recipientes de “fast food” - plástico

8

Garrafas e Recipientes: Alimentos incl. Recipientes de “fast food” - esferovite
(polistireno expandido)
Garrafas e Recipientes: Cosméticos (p.ex., loções solares, champô, gel de
banho, desodorizante)
Garrafas, Recipientes e bidões: Óleo de motores (< 50 cm)

9

Bidões: Óleo de motores (> 50 cm)

10

“Jerry cans” (recipientes de plástico com pegas)

11

Cartuchos de silicone

12

Garrafas, Recipientes e bidões: Outros

13

Grades/Caixotes: Pão

14

Partes de carro

15

Cápsulas/tampas /argolas de cápsulas

16

Isqueiros

17

Canetas

18

Pentes/escovas de cabelo

19

Sacos de batatas fritas/guloseimas e paus de chupa-chupa

6-2
7

21-1

Brinquedos/ artigos recreativos de praia (p.ex., pás, papagaios ou outros
brinquedos e artigos de desporto tipicamente usados na praia)
Copo/chávena - plástico

21-2

Copo/chávena – esferovite (polistireno expandido)

20

22

Talheres/tabuleiros/Palhinhas

23

Sacos de fertilizantes/sacos de comida para animais

24

Sacos de rede para vegetais

25

Luvas (típicas de uso doméstico)

113

Luvas (de uso industrial/profissional)

26

Armadilhas para caranguejos/lagostas

»26

Total
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114

Etiquetas plásticas de uso em pesca e aquacultura

27

Armadilhas para polvos / alcatruzes

28

Redes para ostras e sacos para mexilhão

29

Tabuleiros redondos para ostras (de culturas)

30

Bandas de plástico para cultura de mexilhão (Tahitianas)

31

Cordas/cordel (diâmetro > 1 cm)

32-1

Corda/cordel (diâmetro < 1 cm) não provenientes “dolly ropes” ou não
identificáveis

32-2

Corda/cordel (diâmetro < 1 cm) apenas de “dolly ropes”

115

Redes e peças de redes < 50 cm

116

Redes e peças de redes > 50 cm

33-1

Emaranhado de redes/cordéis/corda que não de “dolly ropes” ou misturadas
com “dolly ropes”

33-2

Emaranhados de “dolly ropes”

34-1

Caixas de pesca - plástico

34-2

Caixas de pesca – esferovite (polistireno expandido)

35

Linha de pesca (pesca com anzol)

36

Tubos luminosos (tubos com líquido)

37

Flutuadores/ Boias

38

Baldes

39

Tiras/bandas para empacotamento

40

Embalagens industriais, tiras de plástico e seus fragmentos

41

Fibra de vidro

42

Capacetes de proteção

43

Cartuchos de munições

44

Sapatos/sandálias

45

Esponja de espuma (origem industrial, invólucros p.ex. garrafas, etc.)

117-1

Fragmentos de plástico 0-2,5 cm

117-2

Fragmentos de esferovite (poliestireno expandido) 0-2,5 cm

46-1

Fragmentos de plástico >2,5 cm - 50 cm

46-2

Fragmentos de esferovite (poliestireno expandido) 2,5 - 50 cm

47-1

Fragmentos de plástico > 50 cm, sem ser de esferovite

47-2

Fragmentos de esferovite (poliestireno expandido) > 50 cm
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48
48-1

Outros artigos de plástico (especificar na caixa de “outros”)
Meio suporte para biofilmes (p.ex.: ETARs)

BORRACHA
ID
OSPAR

Items

49

Balões (além disso as válvulas, fitas e cordéis, etc.)

50

Botas

52

Pneus

53

Outras peças de borracha (especificar na caixa de “outros”)

Total

VESTUÁRIO
54

Roupa

55

Acessórios

56

Sacos

57

Calçado

59

Outros têxteis (especificar na caixa de “outros”)

PAPEL ◊ CARTÃO
60

Sacos

61

Cartão

118

Caixa de papelão/Tetrapaks para leite

62

Outras caixas de papelão/Tetrapak

63

Pacotes de cigarros

64

Beatas de cigarros

65

Copos

66

Jornais & revistas

67

Outros artigos de papel (especificar na caixa “outros”)

MADEIRA
68

Rolha

69

Paletes

70

Grades/caixotes

71

Armadilhas para caranguejos/lagostas

119

Caixas de peixe

72

Paus de gelados e chupa-chupas/garfos para batatas fritas

73

Trinchas de pintura

74

Outras madeiras < 50 cm (especificar na caixa de “outros”)

75

Outras madeiras > 50 cm (especificar na caixa de “outros”)
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METAL
ID
OSPAR

Items

76

Aerosóis/latas de spray

77

Tampas de garrafas

78

Latas de bebidas

120

Grelhas de um só uso

79

Dispositivos elétricos

80

Chumbos para pesca

81

Folha metálica

82

Lata de comida

83

Escórias industriais

84

Bidões de óleo

86

Tinas de tinta

87

Armadilhas para caranguejos/lagostas

88

Arame, rolo de arame, arame farpado

89

Outras peças de metal < 50 cm (especificar na caixa de “outros”)

90

Outras peças de metal > 50 cm (especificar na caixa de “outros”)

Total

VIDRO
91

Garrafas

92

Lâmpadas redondas/tubulares

93

Outras peças de vidro (especificar na caixa de “outros”)

93-1

Frascos de vidro e partes de frasco (p.ex. frascos de compota, conserva, etc.)

Barro ◊ Cerâmica
94

Material de construção p.ex. azulejo, telha

95

Alcatruzes para polvos

96

Outras peças de cerâmica/construção (especificar na caixa de “outros”)
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Artigos Sanitários
ID
OSPAR
97

Items

Total

Preservativos

98-1

Cotonetes - haste em plástico

98-2

Cotonetes - haste em cartão

99

Toalhetes de limpeza/fraldas/pensos

100

Tampões e aplicadores de tampões

101

Toilet fresheners (ambientadores)

102

Outros artigos sanitários (especificar na caixa de “outros”)

Artigos Médicos
103

Recipientes/tubos

104

Seringas

105

Outros artigos médicos (mechas de algodão, ligaduras, etc.) (especificar na caixa
de “outros”)

Fezes
121

Sacos com fezes de cão

Presença de outros contaminantes
Contaminante

Tamanho das peças ou
bocados (estimativa)

Parafina ou peças de cera

Gama de Tamanhos

108

0 – 1 cm

109

1 – 10 cm

110

> 10 cm

Frequência
(estimativa de nº por
metro de linha de
costa)

Outros (por favor especifique na caixa de ”outros”*)

111
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SIM

NÃO

PELLETS (Foto no guia de campo)
CARVÃO E BRASAS DE CARVÃO
ALCATRÃO
* Observações especiais e notas (por favor indique o número)

Caixa de “Outros”
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ANEXO 2
Nome da praia
ID OSPAR praia
Data da Colheita
Nº Pessoas da Equipa de Recolha
Entidade/Organização
Morada
Telem/Telef
Email

Informação Adicional
Preencher ou assinalar com uma cruz (X) a opção correta, de acordo com o aplicável
Foi efetuada recolha de lixo nesta
SIM
campanha
DATA DA ÚLTIMA LIMPEZA DA PRAIA:
Houve alteração em relação aos 100 metros pré
determinados

NÃO

SIM

NÃO

ANIMAIS emaranhados no lixo ou mortos
Estado
Morto

Emaranhado
Ferido

DESCREVA O ANIMAL
Espécie (p.ex. Ave, etc):
Sexo:
CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS
Vento
Nevoeiro

Sim

Emaranhado em que categoria
de lixo

Não

Idade:
Chuva

Granizo

Marés Viva

Houve alguma circunstância que tivesse influenciado a campanha. P.ex.,rastos na praia (vestígios limpeza
ou outros), enchimento recente da praia ou outro. Por favor especifique:

Houve algum acontecimento que provocou o aparecimento de tipos e/ou quantidades de lixo invulgares
na praia. P. ex. eventos na praia ou outros. Por favor especifique:
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PLÁSTICO ◊ POLIESTIRENO
ID
OSPAR
1
2
3
112

Items
Embalagens múltiplas – 4/6 (6 argolas ligadas e outro tipo de embalagem para
latas)
Sacos (p. ex. compras) e fragmentos
Sacos plásticos pequenos (p.ex. sacos para congelados), outros ou película de
consumo não identificável
União de sacos plásticos (Ripa que fica depois de retirar todos os sacos)

4

Garrafas e Recipientes: Bebidas

5

Garrafas e Recipientes: Limpeza

6-1

Garrafas e Recipientes: Alimentos incluindo os de “fast food” - plástico

8

Garrafas e Recipientes: Alimentos incluindo os de “fast food” - esferovite
(poliestireno expandido)
Garrafas e Recipientes: Cosméticos (p.ex., loções solares, champô, gel de banho,
desodorizante)
Garrafas, Recipientes e Bidões: Óleo de motores (< 50 cm)

9

Bidões: Óleo de motores (> 50 cm)

10

“Jerry cans” (recipientes de plástico com pegas)

11

Cartuchos de silicone

12

Garrafas, Recipientes e Bidões: Outros

13

Grades/Caixotes: Pão

14

Partes de carro

15

Cápsulas/tampas /argolas de cápsulas e fragmentos

16

Isqueiros

17

Canetas e Tampas

18

Pentes/escovas de cabelo/óculos

6-2
7

19-1

Sacos de batatas fritas/guloseimas e fragmentos

19-2

Paus de chupa-chupa/gelados e fragmentos

21-1

Artigos recreativos ou de desporto tipicamente usados na praia (p.ex., pás,
papagaios, bolas, etc.) e brinquedos
Copo/chávena - plástico

21-2

Copo/chávena – esferovite (poliestireno expandido)

22-1

Pratos/Talheres/tabuleiros incl. fragmentos

22-2

Palhinhas e Misturadores/agitadores incl. embalagem e fragmentos

20

Total

23

Sacos de fertilizantes/sacos de comida para animais

24

Sacos de rede para vegetais, frutas e outros produtos
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PLÁSTICO ◊ POLIESTIRENO
ID
OSPAR

Items

25

Luvas (típicas de uso doméstico)

113

Luvas (de uso industrial/profissional)

26

Armadilhas para caranguejos/lagostas

114

Etiquetas plásticas de uso em pesca e aquacultura

27

Armadilhas para polvos / alcatruzes

28

Redes para ostras e sacos para mexilhão

29

Tabuleiros redondos para ostras (de culturas)

30

Bandas de plástico para cultura de mexilhão (Tahitianas)

31

Cabos e Cordas (diâmetro > 1 cm) e fragmentos

32-1

Cordas/cordéis (diâmetro < 1 cm) e fragmentos ( indiferenciados)

32-2

Cordas/cordéis (diâmetro < 1 cm) de redes “manta de leão/funda do lobo” (“dolly
ropes”)

115

Redes e peças de redes < 50 cm

116

Redes e peças de redes > 50 cm

33-1

Emaranhado de redes/cordéis (indiferenciados)

33-2

Emaranhados de redes/cordéis “manta de leão/funda do lobo” (“dolly ropes”)

34-1

Caixas de pesca - plástico

34-2

Caixas de pesca – esferovite (polistireno expandido)

35

Linha de pesca (pesca com anzol)

36

Tubos luminosos (tubos com líquido) incluindo embalagem

37

Flutuadores e Boias para redes e respetivos fragmentos

38

Baldes e fragmentos

39

Tiras/bandas para empacotamento

40

Embalagens industriais, tiras de plástico e seus fragmentos

41

Fibra de vidro

42

Capacetes de proteção

43

Cartuchos de munições

44

Sapatos/sandálias/chinelos e respetivos fragmentos

Total

PLÁSTICO ◊ POLIESTIRENO
»34
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ID
OSPAR
45

Items

Total

Esponja de espuma (origem industrial, invólucros p.ex. garrafas, etc.)

117-1

Fragmentos de plástico 0-2,5 cm

117-2

Fragmentos de esferovite (poliestireno expandido) 0-2,5 cm

46-1

Fragmentos de plástico >2,5 cm - 50 cm

46-2

Fragmentos de esferovite (poliestireno expandido) > 2,5 - 50 cm

47-1

Fragmentos de plástico > 50 cm

47-2

Fragmentos de esferovite (poliestireno expandido) > 50 cm

48-1

Outros artigos de plástico/poliestireno (especificar na caixa de “outros”)

48-2

Meio suporte para biofilme (p.ex.: ETARs)

48-3

Resíduos de construção (p.ex. canos, tubos, mangueira, etc.)

48-4

Fechos para saco plástico e atilhos vários (p.ex. para etiquetas)

48-5

Molas da Roupa

48-6

Rótulos e Etiquetas várias

64

Beatas e Filtros de cigarro

BORRACHA
49

Balões (além disso as válvulas, fitas, haste suporte e cordéis, etc.) e fragmentos

50

Botas

52

Pneus

53

Outras peças de borracha e respetivos fragmentos (especificar na caixa de “outros”)

VESTUÁRIO ◊ TÊXTEIS
54

Roupa e fragmentos (p.ex. vestuário, toalhas, bonés, etc.)

55-1

Artigos de casa (p.ex. carpetes, cortinados, etc.)

55-2

Fitas, atilhos, cordão, laços, e outros adornos, etc.

56

Sacos e mochilas (couro e tecido) e fragmentos

57

Calçado (couro e tecido) e fragmentos (p.ex. sapatos/sandálias, etc.)

59

Outros têxteis e respetivos fragmentos (especificar na caixa de “outros”)
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PAPEL ◊ CARTÃO
ID
OSPAR

Items

60

Sacos

61

Cartão (p. ex. caixas incl. fragmentos)

118

Caixas/Tetrapacks para leite

62

Outros Tetrapacks (p.ex. sumo, vinho, etc.)

63

Pacotes de cigarros incl. película exterior e folha interior

65

Copos e fragmentos

66

Jornais/ Revistas e respetivos fragmentos

67

Outros artigos de papel & cartão e respetivos fragmentos (especificar na caixa “outros”)

Total

MADEIRA
68

Rolha (cortiça)

69

Paletes e fragmentos

70

Grades/caixotes e fragmentos

71

Armadilhas para caranguejos/lagostas

119

Caixas de peixe e fragmentos

72

Paus de gelados e outros utensílios para alimentos

73

Trinchas de pintura

74

Outras madeiras < 50 cm (especificar na caixa de “outros”)

75

Outras madeiras > 50 cm (especificar na caixa de “outros”)

VIDRO
91

Garrafas incluindo fragmentos

92

Lâmpadas redondas/tubulares

93-1

Outras peças de vidro e respetivos fragmentos (especificar na caixa de “outros”)

93-2

Frascos de vidro (p.ex. frascos de compota, conserva, etc.)

93-3

Frascos de pesticidas e outros químicos

BARRO ◊ CERÂMICA
94

Material de construção (p.ex. azulejo, telha, tijolos, etc.)

95

Alcatruzes para polvos
Outras peças de cerâmica/construção e respetivos fragmentos (especificar na caixa de

96

»36

“outros”)
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METAL
ID
OSPAR

Items

76

Aerosóis/latas de spray

77

Tampas (caricas)/coberturas/fecho “abertura fácil”

78

Latas de bebidas e respetivos fragmentos

120

Grelhas de um só uso

79

Pequenos eletrodomésticos e outros dispositivos elétricos

80

Artigos para pesca e respetivos fragmentos (Chumbos/pesos)

81

Folha metálica (p.ex. alumínio)

82

Lata de comida e respetivos fragmentos

83

Escórias industriais

84

Bidões de óleo

86

Latas/Tinas de tinta

87

Armadilhas para caranguejos/lagostas

88

Arame, rolo de arame, arame farpado

89

Outras peças de metal e respetivos fragmentos < 50 cm (especificar na caixa de

90

Outras peças de metal > 50 cm (especificar na caixa de “outros”)

Total

“outros”)

ARTIGOS SANITÁRIOS
97

Preservativos incluindo embalagem

98-1

Cotonetes - haste em plástico

98-2

Cotonetes - haste em cartão

99

Toalhetes de limpeza/fraldas/pensos

100

Tampões e aplicadores de tampões incl. invólucros

101

Ambientadores sanitários (WC/toilet fresheners)

102-1

Outros artigos sanitários e respetivos fragmentos (especificar na caixa de “outros”)

102-2

Escova de dentes/fio dentário/escovilhão
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ARTIGOS MÉDICOS
ID
OSPAR

Items

Total

103

Recipientes/tubos/carteiras/blister (médicos e farmacêuticos)

104

Seringas e tampas de agulha

105

Outros artigos médicos (mechas de algodão, ligaduras, pensos rápidos,
etc.) (especificar na caixa de “outros”)

FEZES
121

Sacos com fezes

MISTOS
150

Cápsulas de café

151

Fios elétricos, esticadores, etc.

152

Outros artigos mistos (especificar na caixa de “outros”)

PARAFINAS ◊ CERAS
108

Gama de tamanhos 0-1 cm

109

Gama de tamanhos 1-10 cm

110

Gama de tamanhos >10 cm

OUTROS CONTAMINANTES (especifique)
111

OUTROS MATERIAIS (selecione)

SIM

NÃO

Pellets (esférulas de resina - plástico bruto)
Carvão
Alcatrão
Restos de Alimentos

* Observações especiais e notas (por favor indique o número)

OUTROS ITENS
Itens
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Total
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