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Nome da praia  

ID OSPAR praia PT0 

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 campanha Sim Não 
DATA DA ÚLTIMA LIMPEZA DA PRAIA  

Houve alteração em relação aos 100 metros pré 
determinados 

Sim Não 

Se houver alteração e esta for significativa, indique as coordenadas geográficas da nova localização: 

Início dos 100m Fim dos 100m 

N W N W 

 

Animais encontrados na área monitorizada 

Quantidade: Morto Ferido 

Emaranhado      Sim                      Não 

Emaranhado em que categoria de lixo: 

Descreva o animal 

Espécie/Tipo (p.ex. ave) Sexo: Idade: 

Condições Atmosféricas 

Vento Nevoeiro Chuva Granizo Marés Vivas 

 

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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ID 
OSPAR 

PLÁSTICO  Total 

1 Embalagens múltiplas – 4/6 (6 argolas ligadas e outro tipo de embalagem para latas)  

2 
Sacos de asas/alças (p. ex. compras) incluindo pedaços (se permitirem identificação do 

objeto de origem) 
 

3 
Sacos plásticos finos (p. ex. sacos para congelados) incluindo pedaços (se permitirem 

identificação do objeto de origem) 
 

112 União de sacos plásticos (Ripa que fica depois de retirar todos os sacos)  

410  Garrafas e Recipientes de Bebida < 0,5 L  

420 Garrafas e Recipientes de Bebida > 0,5 L  

5 Garrafas e Recipientes: Limpeza  

610 
Embalagens: Alimentos incluindo os de “fast food” – plástico; incluindo pedaços (se 

permitirem identificação do objeto de origem) 
 

620 
Embalagens: Alimentos incluindo os de “fast food” - espuma de poliestireno (esferovite), 
incluindo pedaços (se permitirem identificação do objeto de origem) 

 

7 Embalagens: Cosméticos (p. ex., loções solares, champô, gel de banho, desodorizante)  

8 Garrafas, Recipientes e Bidões: Óleo de motores (< 50 cm)  

9 Bidões: Óleo de motores (> 50 cm)  

10 “Jerry cans” (recipientes quadrados com pegas)  

11 Cartuchos de silicone  

12 Garrafas, Recipientes e Bidões: Outros  

13 Grades/Caixotes/Cestos: p. ex. Pão  

14 Partes de carro  

15 
Cápsulas/tampas /argolas de cápsulas incluindo pedaços (se permitirem identificação do 

objeto de origem) 
 

16 Isqueiros  

17 Canetas e Tampas  

18 Pentes/escovas de cabelo/óculos  

191 
Sacos de batatas fritas/guloseimas incluindo pedaços (se permitirem identificação do objeto 
de origem) 

 

192 
Paus de chupa-chupa/gelados incluindo pedaços (se permitirem identificação do objeto de 

origem) 
 

20  
Brinquedos e artigos recreativos ou de desporto tipicamente usados na praia (p. ex., pás, 
papagaios, bolas, etc.)  

 

211 Copo/chávena - plástico  

212 
Copo/chávena – espuma de poliestireno (esferovite), incluindo pedaços (se permitirem 

identificação do objeto de origem) 
 

221 
Pratos/Talheres/tabuleiros incluindo pedaços (se permitirem identificação do objeto de 
origem) 

 

222 
Palhinhas e Misturadores/agitadores incluindo embalagem e pedaços (se permitirem 

identificação do objeto de origem) 
 

23 Sacos de fertilizantes/sacos de comida para animais  
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24 Sacos de rede para vegetais, frutas e outros produtos  

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 /covos  

28 Redes para ostras e sacos para mexilhão incluindo estacas  

29 Tabuleiros redondos para ostras (de culturas)  

30 Bandas de plástico para cultura de mexilhão (Tahitianas)  

31 
Cordas /Cabos (diâmetro > 1 cm) incluindo pedaços (se permitirem identificação do objeto de 

origem) 
 

321 
Cordas/cordéis (diâmetro < 1 cm) (indiferenciados) incluindo pedaços (se permitirem 

identificação do objeto de origem) 
 

322 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  

331 Emaranhado de redes/cordéis (indiferenciados)  

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

341 
Caixas de pesca – plástico incluindo pedaços (se permitirem identificação do objeto de 

origem) 
 

342 
Caixas de pesca - espuma de poliestireno (esferovite), incluindo pedaços (se permitirem 

identificação do objeto de origem) 
 

35 Linha de pesca (pesca com anzol)  

36 Tubos luminosos (tubos com líquido) incluindo embalagem  

37  
Flutuadores e Boias para redes incluindo pedaços (se permitirem identificação do objeto de 

origem) 
 

38 Baldes incluindo pedaços (se permitirem identificação do objeto de origem)  

39 Tiras/cintas de embalamento incluindo pedaços  

40 Embalagens industriais/ tiras de plástico, incluindo pedaços  

41 Fibra de vidro  

42 Capacetes de proteção  

43 Cartuchos de munições  

44 
Sapatos/sandálias/chinelos, incluindo pedaços (se permitirem identificação do objeto de 

origem) 
 

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

121 Sacos com fezes de cão  

1171 Fragmentos de plástico 0-2,5 cm  

461 Fragmentos de plástico 2,5 cm >< 50 cm  
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471 Fragmentos de plástico > 50 cm  

1172 Fragmentos de espuma de poliestireno (esferovite) 0-2,5 cm  

462 Fragmentos de espuma de poliestireno (esferovite)    2,5 ><50 cm  

472 Fragmentos de espuma de poliestireno (esferovite)  > 50 cm  

64 Beatas e Filtros de cigarro  

481 Meio suporte para biofilme (p. ex.: ETAR)  

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

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

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

484 Molas da Roupa  

485 Rótulos e Etiquetas várias  

ID 
OSPAR 

BORRACHA Total 

49 
Balões (além disso as válvulas, fitas, haste suporte e cordéis, etc.), incluindo pedaços (se 

permitirem identificação do objeto de origem) 
 

50 Botas  

52 Pneus  

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

ID 
OSPAR 

VESTUÁRIO/TÊXTEIS Total 

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

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

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

56 
Sacos e mochilas (couro e tecido) incluindo pedaços (se permitirem identificação do objeto 

de origem) 
 

57 Calçado (couro e tecido) incluindo pedaços (p. ex. sapatos/sandálias, etc.)  

59 Outros têxteis (especificar na caixa de “outros”)  

ID 
OSPAR 

PAPEL / CARTÃO Total 

60 Sacos  

61 Cartão (p. ex. caixas, incluindo pedaços)  

118 Caixas/Tetrapacks para leite  

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

63 Pacotes de cigarros incluindo a película exterior e folha interior  

65 Copos, incluindo pedaços  

66 Jornais/ Revistas, incluindo pedaços  
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67 Outras peças de papel/cartão (especificar na caixa “outros”)  

ID 
OSPAR 

MADEIRA (maquinada) Total 

68 Rolha (cortiça)  

69 Paletes incluindo pedaços (se permitirem identificação do objeto de origem)  

70 Grades/caixotes incluindo pedaços (se permitirem identificação do objeto de origem)  

71 Armadilhas para caranguejos/lagostas  

119 Caixas de peixe incluindo pedaços (se permitirem identificação do objeto de origem)  

72 Paus de gelados e outros utensílios para alimentos   

73 Trinchas de pintura  

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

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

ID 
OSPAR 

METAL Total 

76 Aerossóis/latas de spray  

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

78 Latas de bebidas incluindo pedaços (se permitirem identificação do objeto)  

120 Grelhas de um só uso  

79 Pequenos eletrodomésticos e outros dispositivos elétricos  

80 Artigos para pesca incluindo pedaços (Chumbos/pesos)  

81 Folha metálica (p. ex. alumínio)  

82 Lata de comida incluindo pedaços (se permitirem identificação do objeto de origem)  

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

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

ID 
OSPAR 

VIDRO Total 

91 Garrafas incluindo pedaços (se permitirem identificação do objeto de origem)  

92 Lâmpadas redondas/tubulares  

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

932 Frascos de pesticidas e outros químicos   
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93 Outras peças de vidro (especificar na caixa de “outros”)  

ID 
OSPAR 

BARRO / CERÂMICA Total 

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

95 Alcatruzes para polvos/covos  

96 Outras peças de cerâmica/construção (especificar na caixa de “outros”)  

ID 
OSPAR 

ARTIGOS SANITÁRIOS Total 

97 Preservativos incluindo embalagem - plástico  

981 Cotonetes - bastonete de plástico  

982 Cotonetes - bastonete de cartão  

99 Toalhetes de limpeza/fraldas/pensos - plástico  

100 Tampões e aplicadores de tampões incluindo invólucros - plástico  

101 Ambientadores sanitários (WC/toilet fresheners) - plástico  

1021 Toalhitas húmidas/wet wipes - plástico  

1022 Escova de dentes/fio dentário/escovilhão - plástico  

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

ID 
OSPAR 

ARTIGOS MÉDICOS Total 

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

104 Seringas e tampas de agulha  

1051 Máscaras faciais de uso único - plástico  

1052 Luvas de uso único - plástico  

105 
Outros artigos médicos (mechas de algodão, ligaduras, pensos rápidos, etc.) (especificar 
na caixa de “outros”) 

 

ID 
OSPAR 

MISTOS Total 

150 Cápsulas de café  

151 Fios elétricos, esticadores, etc.  

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

QUÍMICOS FLUTUANTES VISCOSOS e PERSISTENTES (p.ex.parafinas)  

(nº de unidades por 1 metro de linha de costa) 

108 Gama de tamanhos 0-1 cm  

109 Gama de tamanhos 1-10 cm  

110 
Gama de tamanhos  >10 cm 
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OUTROS POLUENTES (p.ex. alcatrão) 
111   

OUTROS MATERIAIS (selecione) SIM NÃO 

Pellets (esférulas de resina - plástico industrial)   

Carvão    

 

OUTROS ITENS (Indique o número e informação importante para a identificação) 

ID OSPAR ITENS TOTAL 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


