FORMULÁRIO DE DADOS SOBRE A COLETA DE LIXO DO OCEANO PARA O

VOLUNTÁRIO

Ocean
Conservancy

O lixo em oceanos e canais é avaliado como um dos problemas de poluição mais graves que acometem o nosso planeta. Muito mais que
desagradável aos olhos, uma maré crescente de lixo marinho ameaça a saúde dos homens, animais, comunidades e economias no mundo todo.
O oceano enfrenta muitos desafios, mas o lixo não pode ser um deles. O lixo dos oceanos é totalmente evitável e os dados que você coleta
são parte da solução. A International Coastal Cleanup é o maior empreendimento voluntário do mundo em prol da saúde dos oceanos e canais.

O TRABALHO É REALIZADO DO SEGUINTE MODO:

=20

1

RELATÓRIO
DE
INDICADORES
DO LIXO
NO OCEANO

=19

=17

3

RETIRAR O LIXO E COLETAR OS DADOS

2

ORGANIZAR E ANALISAR OS DADOS

PUBLICAR OS RESULTADOS

4

NÚMERO DE VOLUNTÁRIOS QUE
TRABALHARAM NESTE CARTÃO:

INFORMAÇÕES SOBRE O LOCAL:
Nome do local
da limpeza:

Adultos

Estado ou
província:

Bairro ou
distrito:

País:

Rua ou ponto de
referência mais próximo:

ITEM MAIS INCOMUM COLETADO:

REDUZIR O NOSSO IMPACTO

TIPO DE LIMPEZA:
Terrestre:

Devolva este formulário ao coordenador da sua área.
Caso isso não seja possível, envie por correio ou e-mail para:
Ocean Conservancy
info@travelife.org
Att:
International Coastal Cleanup
1300 19th Street, NW, 8th Floor
Washington, DC 20036, EUA
cleanup@oceanconservancy.org
Trash Free Seas (Oceanos sem lixo): www.oceanconservancy.org/cleanup
Be a Green Boater (Seja um barqueiro verde):
www.oceanconservancy.org/do-your-part/green-boating
Sponsors (Patrocinadores): www.oceanconservancy.org/cleanupsponsors

Submarina:

Embarcação:

da

Crianças
(menores de 12 anos)

LIXO COLETADO

Cientista cidadão: colete todo o lixo e anote abaixo todos os
itens que encontrar. Seja qual for o tamanho do item, os dados
que você coleta são importantes para a Trash Free Seas®.

QTE. TOTAL

EXEMPLO:

=

Sacos plásticos:

NÃO use palavras ou marcas de verificação.
Somente números são dados úteis.

8

QTE. TOTAL

ITENS MAIS PROVÁVEIS DE SEREM ENCONTRADOS:
Canudos/palitinhos:

=

Outras sacolas plásticas:

=

Copos e pratos (isopor):

=

Pontas de cigarro:

=

Copos e pratos (papel):

=

Recipientes para levar comida (isopor):

=

Copos e pratos (plástico):

=

Recipientes para levar comida (plástico):

=

Embalagens de alimentos (balas, salgadinhos, etc.):

=

Sacolas de papel:

=

Garfos, facas, colheres:

=

Sacolas de supermercado (plástico):

=

Garrafas de bebidas (plástico):

=

Tampas (plástico):

=

Garrafas de bebidas (vidro):

=

Tampas de garrafa (metal):

=

Latas de bebidas:

=

Tampas de garrafa (plástico):

=

QTE. TOTAL

EQUIPAMENTOS DE PESCA:

QTE. TOTAL

EMBALAGENS:

Boias, potes e armadilhas:

=

Caixas de bebidas (embalagem para seis garrafas):

=

Cordas (uma jarda/metro = um pedaço):

=

Faixas de amarrar:

=

Linhas de pesca (uma jarda/metro = um pedaço):

=

Pacotes/maços de cigarro:

=

Redes de pesca e partes:

=

Outras embalagens de plástico/isopor:

=

Outras garrafas de plástico (óleo, cloro, etc.):

=

QTE. TOTAL

OUTROS LIXOS:

QTE. TOTAL

Aparelhos domésticos (geladeiras, lavadoras, etc.):

=

HIGIENE PESSOAL:

Balões:

=

Camisinhas:

=

Fogos de artifício:

=

Fraldas:

=

Isqueiros:

=

Tampões/aplicadores de tampão:

=

Materiais de construção:

=

Seringas:

=

Pontas de charuto:

=

Pneus:

=
QTE. TOTAL

LIXO DE TAMANHO INFERIOR A 2,5 CM:

=

2,5 cm

Pedaços de plástico:

=

(tamanho real)

Pedaços de vidro:

=

Pedaços de isopor:

ANIMAIS MORTOS/FERIDOS

ESTADO

PRESO

Morto ou ferido

Sim ou não

TIPO DE ITEM ENCONTRADO PRESO NO ANIMAL

ITENS DE PREOCUPAÇÃO LOCAL:
1.

2.

3.

RESUMO DA LIMPEZA (circule as unidades)
Número de sacos de lixo cheios:

Peso do lixo coletado:

lb/kg

Área limpa:

milhas/km

FORMULÁRIO DE DADOS SOBRE A COLETA DE LIXO DO OCEANO PARA O

COORDENADOR

Ocean
Conservancy

CARO COORDENADOR DA LIMPEZA:
Obrigado por seu trabalho árduo, pela dedicação e pelo tempo valioso gasto nesta causa importante! Nós
reconhecemos o seu compromisso e entusiasmo com a causa dos oceanos livres de lixo.
Antes de concluir este formulário, compile todos os dados do Formulário de dados sobre a coleta de lixo do oceano.
Para cada item de lixo, some o total do número de peças e insira esse número no campo “Total”, no verso deste
formulário. Os números são a única forma válida de dados. Por isso, NÃO use palavras ou marcas de verificação nos
campos próximos aos itens de lixo do oceano.

NOME:

E-MAIL:

DESCRIÇÃO DO LOCAL DA LIMPEZA
Tipo de ambiente (escolha um):

Modo da coleta de dados (escolha um):

Água salgada (oceano/baía/estuário)

Terrestre (praia, margem de praia ou interior)

Água doce (rio/riacho/lago)

Submarina

Interior (sem presença de água)

Embarcação (lancha, veleiro, caiaque ou canoa)

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DA LIMPEZA
Nome do local da limpeza (praia, parque, etc.):
Estado ou província:

Bairro ou distrito:

País:

Rua ou ponto de referência mais próximo:

RESUMO DA LIMPEZA
Mês:

Dia:

Ano:

Peso total do lixo coletado:

lb ou

Área limpa aproximada:
Distância medida em:

¼

½

¾

Número total de voluntários no local:
kg
1

Milhas ou quilômetros

Adultos:

Crianças:

Número total de sacos de lixo cheios:

2

3

4

5

(circule uma)

Outra:

(circule um)

ITENS MAIS COMUNS COLETADOS:
1.

2.

Devolva este formulário junto a
todos os formulários de dados ao
seu coordenador de estado/país.
Coordenadores de estado/país: enviem o

Resumo de dados através da Ferramenta de coleta
e relatório de dados, disponível on-line no site

www.coastalcleanupdata.org.

3.
Envie este formulário por

da

e-mail para:
Ocean Conservancy
info@travelife.org

Att: International Coastal Cleanup
1300 19th Street, NW, 8th Floor
Washington, DC 20036, EUA

Ocean Conservancy

cleanup@oceanconservancy.org
www.oceanconservancy.org/cleanup

LIXO COLETADO

Cientista cidadão: registre o número total de itens coletados pelos
voluntários no local da limpeza. Os dados que você registrar são
importantes para criar soluções para o Trash Free Seas.®
QTE. TOTAL

NÃO use palavras ou marcas de verificação.
Somente números são dados úteis.
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EXEMPLO
Sacos plásticos

QTE. TOTAL

ITENS MAIS PROVÁVEIS DE SEREM ENCONTRADOS:

QTE. TOTAL

QTE. TOTAL

Pontas de cigarro

Garrafas de bebidas (plástico)

Embalagens de alimentos (balas, salgadinhos, etc.)

Garrafas de bebidas (vidro)

Recipientes para levar comida (plástico)

Latas de bebidas

Recipientes para levar comida (isopor)

Sacolas de supermercado (plástico)

Tampas de garrafa (plástico)

Outras sacolas plásticas

Tampas de garrafa (metal)

Sacolas de papel

Tampas (plástico)

Copos e pratos (papel)

Canudos/palitinhos

Copos e pratos (plástico)

Garfos, facas, colheres

Copos e pratos (isopor)
QTE. TOTAL

EQUIPAMENTOS DE PESCA:

EMBALAGENS:

Boias, potes e armadilhas

Caixas de bebidas (embalagem para seis garrafas)

Redes de pesca e partes

Outras embalagens de plástico/isopor

Cordas (uma jarda/metro = um pedaço)

Outras garrafas de plástico (óleo, cloro, etc.)

Linhas de pesca (uma jarda/metro = um pedaço)

Faixas de amarrar
Pacotes/maços de cigarro

OUTROS LIXOS:
Aparelhos domésticos (geladeiras, lavadoras, etc.)

QTE. TOTAL

HIGIENE PESSOAL:

Balões

Camisinhas

Pontas de charuto

Fraldas

Isqueiros

Seringas

Materiais de construção

Tampões/aplicadores de tampão

Fogos de artifício
Pneus
QTE. TOTAL

ITENS DE PREOCUPAÇÃO LOCAL:

QTE. TOTAL

LIXO DE TAMANHO INFERIOR A 2,5 CM:

1.

Pedaços de isopor

2.

Pedaços de vidro

3.

Pedaços de plástico

ANIMAIS MORTOS/FERIDOS

ESTADO

PRESO

Morto ou ferido

Sim ou não

Morto ou ferido

Sim ou não

Morto ou ferido

Sim ou não

TIPO DE ITEM ENCONTRADO PRESO NO ANIMAL

Obrigado por sua contribuição valiosa para o trabalho de limpeza realizado pela Cleanup!

