
 

Foram encontrados várias matérias e resíduos. Esses resíduos foram identificados conforme questionário     

Coastwatch como se apresenta em baixo. 

• Tabela retirada do questionário Coastwatch e preenchida durante a visita • Fotografia de alguns resíduos encontrados 

• Tabela de decomposição de materiais 

A decomposição dos resíduos é a forma de como a matéria se desintegra 

gradualmente, e isso faz com que ela perca a sua funcionalidade. 

Tanto a matéria orgânica como também a matéria bruta estão              

vulneráveis à decomposição. 

O período em que a matéria se vai decompor varia em função da sua 

composição, das condições do ambiente. 

A tabela ao lado identifica o numero de anos necessários à                    

decomposição para cada um dos matérias identificados. 

• Reduza o uso de plásticos. 

• Leve uma sacola para armazenar o lixo. 

• Descarte os resíduos num local adequado. 

• Dê preferência a garrafas e acessórios reutilizáveis. 

• Participe (ou organize) numa limpeza de praia. 

• Converse com as crianças a importância de reduzir  
o lixo das praias. 

Caso encontre grandes níveis de    

lixo numa praia pode contactar: 

EcoAmbiente:  

ecoambiente.pt | +351 21 915 60 90 |                                   

geral@ecoambiente.pt  

Associação Portuguesa de Lixo Marinho: 

aplixomarinho.org | ap.lixomarinho@gmail.com  

Cartaz realizado por: Hugo, Ion, João e Niranjan. 

11ºN—Escola Secundaria de Camões. 

Disciplina: Área de Integração. 

https://www.aplixomarinho.org/
mailto:ap.lixomarinho@gmail.com
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