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Ficha de registo de Resíduos Recolhidos 
Limpeza do Fundo do Mar  

 

Local:____________________________________ 
 

Responsável pelo registo:_____________________________________ 

Ilha:_____________________________________ 
 
Data da recolha (d/m/a):___/___/___ 

                 Nº de telefone:    _____________________________________ 
 

e-mail:_________________________________________ 
 

Nº total de participantes:______ 

Mergulhadores:______ 

Apneia:______ 

Terra:______ 

 
Duração da Ação:         Hora de início:______        Hora de fim:______ 

Percentagem de cobertura do lixo:         Início_____      Fim_____ 

Área coberta (m2):_____________ 

Profundidade (m):_____________ 

Informação sobre os resíduos recolhidos 
 

 
 
Encontrou lixo marinho de grandes dimensões (> 20cm)? 

Não □ 

Sim:         0-5 items  □ 5-20 items  □ 20 ou + items □   

Registo fotográfico:   Sim□  Não □ 

 

 Peso dos resíduos recolhidos (kg) 

Plástico  

Vidro  

Indiferenciado  

 

 Nº total 

Pneus  

Baterias/pilhas / 

Metais  

Informação adicional 
 

Tipo de fundo:          □ Rochoso         □Blocos              □ Calhau                  □Areia                     □Lama 

 

 
ANIMAIS / ÁGUAS-VIVAS - LIXO MARINHO 

Encontrou animais emaranhados no lixo (exceto águas vivas)? 

     Não □ 

     Sim:     Vivos1  □  Nº:____  /  Mortos □ Nº:____  

Registo fotográfico:  Sim□  Não □  
No caso de não ter fotos, refira então a espécie (se souber), o tipo de lixo e a forma de aprisionamento: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

1Alertar as autoridades no caso de serem tartarugas, aves e cetáceos. (contacto RACA: 912 233 518) 

 
Ocorrência de águas vivas/caravelas/medusas/alforrecas 

     Não □ 
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     Sim:    Espécie(s)/Tipo:               □ Caravela-portuguesa /   □ Água-viva /     □ Outras espécies:________________ 

Abundância na zona de limpeza:      □ Poucas (1-10)       /    □ Várias  (11-50)     /     □ Muitas (>50) 

Registo fotográfico:          □  Sim  □  Não  

 

Tempo de Mergulho 
 

Nome do Mergulhador  Apneia / Mergulho Hora de Início Hora de Fim 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Total Mergulho (média)     
Total Apneia (média)     
    

Observações complementares (exemplo: condições atmosféricas, marés etc...): 
 
 
 
 
 



 
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

Secretaria Regional do Mar e das Pescas 
Direção Regional dos Assuntos do Mar 

 

 

3 
      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Após a limpeza, proceda à introdução de dados na ficha que se encontra no portal 

www.lixomarinho.azores.gov.pt, ou remeta para lixomarinho@azores.gov.pt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lixomarinho.azores.gov.pt/
mailto:lixomarinho@azores.gov.pt
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Guião para a Organização de Campanhas de Limpeza 
Limpeza do Fundo do Mar  

 

 

I - Antes da limpeza 

1 - Definir local, data e hora com 1 mês de antecedência, no mínimo. 

 A escolha do local deve ser baseada na: 
- real necessidade de limpeza do local escolhido; 

              - facilidade de acesso ao local e respeito pelas condições de segurança dos mergulhadores; 
              - presença de estruturas de apoio (água corrente para as limpezas do vidro, grua para pesagem, espaço 
disponível para a triagem). 

 
No local deve ser feito um mergulho de reconhecimento até 2 horas antes do início da atividade. Nesse 

mergulho deve-se, sempre que possível, fotografar o fundo para identificar as zonas de acumulação. 

  

 A escolha da data deste tipo de eventos deve ser feita fora da fora da época alta de turismo, para garantir 
também o apoio e disponibilidade das empresas de mergulho e usufruir do reduzido movimento nos portos. 
 

2 - Convocar uma reunião com todos os parceiros, averiguar a disponibilidade para o local, data e hora e de que 
maneira podem contribuir para o sucesso da ação. 

Na lista de parceiros devem constar: 

 Departamentos governamentais: 
               - Universidade (auxílio com mergulhadores e na parte científica de recolha de informação) 
               - Parque Natural de Ilha (fornecem carrinhos de mão, luvas e apoio logístico) 
               - DRAM (apoio logístico) 
               - Capitania (Licenças e Avisos à navegação; apoio de embarcações) 
               - Portos do Açores (Licenças, grua, apoio logístico) 
               - Lotaçor 

 
 Departamentos municipais: 

              - Câmara Municipal (contentores de triagem, recolha e apoio logístico nomeadamente ao nível da 
disponibilização de técnicos para apoio à triagem) 

- Junta de Freguesia (recolha e apoio logístico) 
- Associações locais ligadas ao Ambiente 

 Associações de Pescadores 
 Empresas de Mergulho (mergulhadores e equipamento de mergulho; sinalização do local da limpeza) 
 Escolas e Clubes do Ambiente 
 Clube Naval local (sinalização do local da limpeza; apoio de embarcações) 

 
 

3 - Depois de definidos todos os pontos anteriores, deve oficializar-se o pedido de todas as autorizações necessárias, 
por escrito (minuta de ofício em anexo). 

4 - Fazer a divulgação e abrir inscrições. 
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 Depois de definidos todos os parceiros, deve criar-se um cartaz do evento (podem usar-se as fotos tiradas no 
local aquando da escolha), que deverá ser bilingue (PT e EN) para a divulgação da limpeza (mailing lists, redes 
sociais, comunicação social e afixação de cartazes impressos). 
 

 No cartaz é importante colocar: 
              - Data, hora e local; 
              - Contacto para Inscrição e mais informações sobre a campanha (e-mail e telefone); 
              - Organização e Logotipos dos parceiros. 
 

 Deverá ser criada uma lista de inscritos, com nome e contacto. As inscrições são importantes para que se saiba 
o número de participantes, em terra e no mar (mergulho com escafandro ou apneia) e para: 

              - Coordenar com os centros de mergulho o material necessário e a experiência dos mergulhadores com a 
antecedência necessária; 

              - A lista de contactos servirá para informar caso haja alguma alteração ao evento (nomeadamente 
cancelamento devido a condições atmosféricas adversas); 

              - Divulgação de iniciativas futuras. 

IMPORTANTE: No acto da inscrição deverá ser solicitada aos mergulhadores com escafandro a documentação de 
mergulho, por forma a reuni-la e tê-la disponível no dia da limpeza, caso venha a ser pedida pelas autoridades 
competentes, presentes no local. 

 Inscrever a limpeza no “CleanUpTheWorld”, através do registo no site (http://www.cleanuptheworld.org/). 
Assim poderá assegurar-se o Certificado de Participação para os Voluntários. 

5 - Coordenar a preparação do material e logística necessários. 
 

 Para equipa de terra: 
              - Contentores; 
              - Luvas; 
              - Sacos (podem ser sacos de ração usados); 
              - Balança que pese até 500kg; 
              - Contentor para lavagem do vidro; 
              - Caixas para triagem (caixas da lota, por ex.); 
             - Ficha de registo Resíduos Recolhidos impressa (pode fazer download em www.lixomarinho.azores.gov.pt); 

             - Kit 1ºs socorros; 
             - Cabos. 
 

 Para equipa de mar: 
              - Sacos com furo; 
             - Material de mergulho (as necessidades de material, idealmente, deverão ser coordenadas diretamente entre 
os mergulhadores e as empresas de mergulho parceiras). 
 
6 – Coordenar a triagem e recolha do lixo resultante da limpeza. 
 

 Articular com a Câmara Municipal a presença no local da limpeza de contentores para a recolha diferenciada 
e a recolha dos mesmos após a limpeza. É importante garantir que o lixo não fica muito tempo no local da 
limpeza (idealmente a recolha é feita no seguimento da mesma) e que é encaminhado para o Centro de 
processamento de Resíduos local. 

 

http://www.cleanuptheworld.org/
http://www.lixomarinho.azores.gov.pt/
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II - No dia da limpeza 

1 - Chegar ao local atempadamente. 

2 - Delimitar a área, com a colocação de boias e avisos de mergulhadores na água, registando as coordenadas 

geográficas nas Ficha de registo de Resíduos Recolhidos. Esta tarefa deverá ser coordenada com o Clube Naval local 

e empresas de mergulho. 

3 - Definir quem da organização fica a monitorizar e apoiar: 

 As equipas de terra (recolha e transporte do lixo para o local de triagem, lavagem do vidro, pesagem).  

 As equipas no mar (apneia e mergulho). 

 Responsável pelo preenchimento da Ficha de Registo de Resíduos Recolhidos. 

4 - Reunir os voluntários para o briefing. 

Assuntos a abordar no Briefing: 

 Falar um pouco na ação, principalmente se não for a 1ª no local, agradecer a presença e o apoio dos parceiros. 
 

 Caso a limpeza esteja inserida em alguma ação específica, como o “Açores Entre-Mares” ou 
“CleanUpTheWorld”, faze menção e referência ao evento associado. 
 

 Informar que todos contribuímos para o problema, direta ou indiretamente. 
 

 Informar que o objetivo não é apenas a limpeza em si, mas também a sensibilização das pessoas para o 
problema global. 
 

 Mostrar a delimitação do espaço e a importância de o respeitar; respeitar os limites permite a fidedignidade 
dos dados recolhidos (importantes para a monitorização continuada no tempo - o que permite dados para 
auxiliar estudos científicos, por forma a dar a melhor resposta a solicitações por parte dos decisores políticos). 
 

 Falar no tempo da limpeza e na Ficha de registo de Resíduos Recolhidos.  
 

 Dividir apneístas, mergulhadores e pessoal de terra e explicar cada tarefa específica (os mergulhadores 
recolhem o lixo do fundo, os apneístas trazem-no até à superfície, a equipa de terra trata do resto). 
 

 Dividir os voluntários pelas equipas respetivas.  
 

 Mostrar a zona onde se coloca cada tipo de lixo, onde chega o lixo apanhado pelos mergulhadores, quem 
procede à lavagem do vidro e às pesagens e em que zona estas vão ser feitas. 

  
 Se durante o tempo decorrido entre a entrada dos mergulhadores na água e o início da saída do primeiro lixo 

houver muitas crianças na zona, organizar com elas uma pequena limpeza do local, dando especial enfoque 
às beatas de cigarros que costumam ser abundantes nestas zonas. 
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5 - Tirar foto de grupo e iniciar a ação (que começa com um briefing específico para cada uma das equipas). 

III - ACÇÃO 

 

1 - Briefing para os Mergulhadores: 

Explicar que: 

 Os pneus, embora funcionem como meio agregador de habitats e possam ter várias espécies, devem ser 
recolhidos na mesma, pois continuam a libertar hidrocarbonetos para o meio marinho (potencial de 
bioacumulação ao longo da cadeia alimentar); 

  
 Os pneus transportam-se para junto do cais e retiram-se com o apoio da grua; 

 

 Os mergulhadores entram na água apenas quando o coordenador desta parte do evento o permitir; 

 Quando saírem da água, devem comunicar o tempo de mergulho ao responsável pelo preenchimento da Ficha 

de registo de Resíduos Recolhidos, para que haja um registo dos tempos de mergulho de todos que permita 

calcular o esforço realizado. 

 

2 - Briefing para as equipas de terra (5 equipas): 

 Recolha dos sacos para terra - 4 pessoas (ou mais); 
 

 Transporte dos sacos para local de triagem - 2 pessoas (ou mais); 
 

 Carrinhos de mão são utilizados para o transporte do lixo para o local de triagem; 
 

 Lavagem de garrafas - 10 pessoas, retirar essencialmente a areia/lodo que está no interior; se tiver 
contaminantes, não são recicláveis! A pesagem do vidro deverá ser feita após a lavagem; 
 

 Triagem - restantes pessoas. Separar tudo o que for possível, para possibilitar a correta reciclagem; 

 Pesagem - 2 pessoas com mais força não implica que não possam fazer outras coisas mas ter atenção!  

 

 Importante ter mais adultos na pesagem e transporte dos sacos. Cuidado com crianças a manusear vidro! 
 

3 - No final do evento, a arrumação fica a cargo dos organizadores, no entanto toda a ajuda é bem-vinda! 

 

4 - Após a limpeza: 

 Reunir de novo os participantes, oferecer café, chá e algo para comer, agradecer e fornecer um 
certificado ou um autocolante; 
 

 Deixar a zona arrumada e verificar se o lixo recolhido e separado segue para reciclagem. 
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 Proceda à introdução de dados na ficha que se encontra no portal www.lixomarinho.azores.gov.pt, 

ou remeta para lixomarinho@azores.gov.pt.   

 

 

OBRIGADO PELA SUA PARTICIPAÇÃO E BOAS LIMPEZAS! 
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