LIVRETO DO PROJETO
PARA JOVENS

Uma iniciativa conjunta de:

CONTEXTUALIZAÇÃO:

Plastic Pirates – Go Europe!

Plastic Pirates – Go Europe! é uma campanha conjunta
de ciência cidadã desenvolvida pelo Ministério Federal da Educação e Investigação alemão (BMBF), em
colaboração com o Ministério da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior português e o Ministério da Educação,
Ciência e Desporto esloveno. A campanha decorre nos
três países entre 2020 e 2021, inserida na presidência
tripartida do Conselho da União Europeia. Os objetivos
da campanha são fortalecer a colaboração científica na Europa, estimular o envolvimento de cidadãos
cientistas e aumentar a consciencialização ambiental.
O projeto conjunto dos três países demonstra como
os cidadãos na Europa podem trabalhar juntos para
alcançar objetivos comuns. Entre 2020 e 2021, alunos,
professores e comunidade científica irão trabalhar em

conjunto para identificar a presença de microplásticos nos rios e estuários e contribuir para uma melhor
compreensão dos problemas ambientais. A campanha
Plastic Pirates começou a ser desenvolvida em 2016, na
Alemanha, pela Kieler Forschungswerkstatt (Fábrica
da Ciência de Kiel) e por alguns parceiros, com o apoio
do BMBF, no âmbito do “Ano da Ciência 2016*17 – Mares e Oceanos” e, desde 2018, prosseguiu no quadro do
foco de investigação “Plásticos no Ambiente”.
Podes encontrar informação acerca do programa
 lastic Pirates em plastic-pirates.eu/pt .
P

Unidos pelos rios europeus
E CONTRA OS RESÍDUOS DE PLÁSTICO
Hallo, zdravo, olá, hello!
Uma baleia deu à costa com o estômago cheio de lixo, numa
praia repleta de sacos de plástico e latas – todos viram as terríveis imagens. Grande parte deste lixo provém dos rios. E muitos rios percorrem mais de um país. O que é deitado fora numa
cidade num dia, pode aparecer noutra no dia seguinte. Vamos
unir esforços para combater este problema, em conjunto!
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Esse é o objetivo do Plastic Pirates – Go Europe! Nos próximos
18 meses, vocês, enquanto cidadãos cientistas, terão a oportunidade de chegar à raiz deste problema. Apelamos à adesão
dos alunos da Alemanha, Portugal e Eslovénia a esta iniciativa,
durante a presidência tripartida do Conselho da União Europeia, assumida pelos nossos três países. Queremos enviar uma
mensagem clara sobre o nosso apoio à proteção ambiental,
à ciência cidadã e à cooperação ativa na educação europeia.
Estamos também, claro, empenhados em garantir que os nossos vizinhos europeus se juntam a nós na investigação deste
desafio urgente.
Como Plastic Pirate, irás recolher informação sobre os resíduos plásticos nos nossos rios. Com base nesta informação,
cientistas dos nossos três países irão analisar os dados. Ao
participarem nesta campanha, os alunos podem contribuir
para uma investigação científica importante durante o tempo
que estão na escola. No final, ficaremos a saber mais sobre o
estado dos nossos rios e quão poluídos por plástico eles estão.
Obrigado por teres um papel tão fundamental e pelo teu contributo tão importante para a conservação do nosso planeta.
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Direitos de utilização
Todo o conteúdo do livreto do projeto
Plastic Pirates – Go Europe! está
protegido por direitos de autor. Tal
aplica-se à versão impressa do livreto,
bem como aos dados disponibilizados para transferência, em plastic-
pirates.eu/pt. O livreto do projeto é
disponibilizado gratuitamente e só
pode ser utilizado em contextos não
comerciais. Esta disposição aplica-se
à reprodução, conservação, impressão
e edição do livreto.
Só são permitidas alterações ao livreto
caso as mesmas sejam indispensáveis
para alcançar o objetivo de utilização.
É o caso, por exemplo, de omissões de
excertos do texto. O restante conteúdo
tem de ser mantido no seu formato
original. Só são permitidas alterações
de significado quando seja possível
estabelecer que a declaração original
não foi corrompida nem distorcida,
alterada ou ofuscada. Tal aplica-se
igualmente a distorções indiretas
ao conteúdo devido à utilização de
excertos fora do contexto originalmente previsto.
À exceção dos fins acima indicados,
só é permitida a reprodução de
elementos deste documento – em
formato eletrónico ou impresso – na
íntegra, parcialmente ou de qualquer
outra forma, mediante a autorização
expressa, por escrito, do Ministério
Federal da Educação e Investigação
alemão. O livreto do projeto foi concebido para poder ser usado como texto
matriz por professores e coordenadores de grupos. Estão disponíveis
informações adicionais, ligações
úteis e o PDF do livreto do projeto em
plastic-pirates.eu/pt.

LIVRETO DO PROJETO
Plastic Pirates – Go Europe!
Este livreto do projeto tem como objetivo
proporcionar aos jovens com idades entre
os 10 e os 16 anos uma experiência em
questões relacionadas com os mares e o
oceano, em particular o problema dos resíduos de plástico nos mares e nos cursos
de água. As principais questões colocadas
aos Plastic Pirates são as seguintes:
Qual o nível de gravidade da poluição por
resíduos de plástico nos cursos de água
e mares da Europa? Que tipo de plásticos
é particularmente frequente no ambiente e qual o seu impacte nos mares e no
oceano?

Este livreto do projeto ajuda a orientar os
jovens durante a ação no exterior e serve
como guia científico para a recolha de dados. O tom usado no livreto é dirigido aos
próprios jovens. O livreto foi concebido
para que os jovens consigam completar
as várias etapas do projeto de forma independente. Ajude-os, enquanto professor.

O livreto é adequado para ser usado num
grupo de seis a trinta jovens, em contexto
de turma, grupo de trabalho ou associação. Contando com o trabalho de preparação e de seguimento, o projeto demora
cerca de três dias, ou seis a oito horas de
trabalho, a concluir – mais cerca de duas
horas para a recolha de amostras. Dado
que podem ser alocadas diferentes cargas
horárias a cada uma das etapas, o livreto
adequa-se também a um projeto que decorra durante uma semana inteira.

O QUE OS PROFESSORES E OS COORDENADORES DE GRUPOS

TÊM DE SABER
Um saco de plástico rasgado na margem
de um rio ou um copo de iogurte a flutuar
na água são sintomas de uma interferência
grave com o extremamente complexo sistema dos mares, do oceano e dos cursos de
água. O projeto Plastic Pirates – Go Europe!
centra-se neste problema dos resíduos de
plástico e na forma como iremos resolvê-lo
no futuro, mas tem como objetivo familiarizar os jovens com a temática geral do
oceano e dos ciclos da água. Os jovens irão
aprender o que é o trabalho científico e terão
oportunidade de o experimentar.

Os projetos de ciência cidadã dão às pessoas que se interessam por Ciência uma
oportunidade de ter um papel interventivo
no processo de investigação. A campanha
Plastic Pirates – Go Europe! é exemplo
de um destes projetos, contribuindo para
a investigação do problema do aumento
da presença de macro e microplásticos
em vários rios da Europa.
Este livreto disponibiliza um guia passo-a-passo para a realização do projeto
(incluindo o trabalho de preparação e
seguimento).

Os dados recolhidos por vários grupos em
toda a Europa irão, ao longo do projeto,
ser usados para criar um mapa digital
online cientificamente sólido. Numa
segunda etapa, estes dados serão analisados pelos parceiros de investigação na
Alemanha, Portugal e Eslovénia e, depois,
publicados. A equipa Plastic Pirates fará
atualizações sobre as análises científicas
em: plastic-pirates.eu/pt/socialwall
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Materiais didáticos e fichas de tra
balho do projeto Plastic Pirates –
Go Europe!
Além deste livreto do projeto, os professores e os coordenadores de clubes/associações podem também aceder a materiais
didáticos e fichas de trabalho sobre os mares e o oceano. Estes materiais são adequados, tanto em contexto curricular como
extracurricular. Contêm exercícios para os
jovens, apresentam uma estrutura modular e podem ser solicitados gratuitamente
em plastic-pirates.eu/pt/material/order.

PARA OS JOVENS
Com este livreto, és tu que mandas. Tu decides que
rio queres investigar para procurar resíduos de
plástico. Tu fazes a recolha de amostras. Tu medes,
recolhes e introduzes os dados obtidos no nosso
mapa, em plastic-pirates.eu/pt/results/map. Por
outras palavras, não vais apenas “fazer de conta”,
vais ser um cientista.
Este livreto vai explicar-te ao certo como tudo funciona e o que tens de saber. Nas páginas seguintes,
vai guiar-te através do projeto. Cada etapa é uma

peça importante para o estudo científico e garante
que os teus dados são fiáveis e podem ser utilizados, depois de terminares o teu trabalho.
Irás usar vários métodos para compreender a
poluição provocada pelos resíduos no rio e no meio
envolvente e para registares os seus achados. Este
livreto contém instruções específicas para cada um
dos métodos. Dividam-se em grupos. Os diferentes
grupos irão gerir diferentes aspetos do estudo.
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N

Termos como “oceano Atlântico” e “oceano Pacífico” são ainda utilizados, e não
estão errados, mas os cientistas marinhos
falam de um oceano global, que interliga
as diferentes bacias oceânicas e os mares
adjacentes. Por este motivo, evitamos o
termo plural “oceanos”.

A BELEZA

DO OCEANO

A água salgada constitui quase dois terços da superfície
terrestre, e é ela que faz com que a Terra seja o planeta
azul, quando avistada do espaço. Os mares e o oceano são o
maior habitat interligado do nosso planeta. São importantes
e valiosos – e mais de metade da população mundial vive
em zonas costeiras.
O oceano dá-nos prazer, nele podemos: nadar, fazer surf, mergulhar, fazer cruzeiros.
É uma das nossas fontes de alimento, usamo-lo como rota comercial e procuramos
novos recursos naturais nos fundos marinhos. As pessoas que não vivem junto à
costa também estão ligadas ao oceano através dos rios.
Os mares e o oceano estão ameaçados, por exemplo, devido à poluição provocada
pelos resíduos de plástico. Ao participares no projeto Plastic Pirates – Go Europe!,
podes ajudar a proteger o oceano e as espécies que nele habitam. Com os estudos
que vais realizar nos rios, irás ajudar os cientistas a descobrir a origem e o local de
entrada dos resíduos de plástico que chegam aos mares e ao oceano.
Nas páginas seguintes, irás descobrir mais sobre os ecossistemas aquáticos e sobre
os seus habitantes.

S
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O mar profundo
Ainda hoje, o mar profundo continua a ser
um mistério.
Os cientistas sabem mais sobre a superfície da Lua do que
sobre grandes extensões das regiões subaquáticas do planeta. Isto porque os planetas e as luas podem ser mapeados
utilizando telescópios e satélites. Já aqui, na Terra, o próprio
oceano impede-nos de ver o fundo marinho. Para penetrar
nas profundezas do oceano e transmitir dados e fotos do seu
fundo, é necessário enviar vários instrumentos de medição e
robôs em missões complexas. Frequentemente, os cientistas
descobrem novas espécies em águas profundas ou conseguem
fotografar criaturas nunca antes vistas.
Vastas áreas dos fundos marinhos são compostas por amplas
planícies cobertas de sedimentos. Muito poucas criaturas aí
vivem, pois dependem do alimento que desce de águas superficiais. Quando uma baleia morre e o seu cadáver se degrada e
afunda, disponibiliza alimento em abundância para todo o tipo
de criaturas das profundezas. Embora pouquíssimas pessoas
tenham visitado o ponto mais profundo do oceano (Fossa das
Marianas), até lá já foi encontrado plástico.
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As regiões polares
O Ártico e a Antártida estão entre as regiões mais
frias, ventosas, escuras e tempestuosas do planeta.
O Ártico é uma área enorme, que compõe cerca de cinco por
cento da Terra e quatro por centro do oceano global. É uma
enorme bacia de água parcialmente coberta por gelo no inverno e no verão, rodeada por continentes.

Porque é que os
ursos polares não
comem pinguins?

A Antártida, por seu lado, é uma gigantesca massa terrestre,
98 por cento da qual está coberta por uma camada de gelo que
chega a ter mais de quatro quilómetros de espessura em alguns locais. A temperatura mais baixa alguma vez registada foi
-89,2° Celsius, medida na Estação de Vostok, na Antártida. É o
polo de frio do mundo. Porém, devido às alterações climáticas,
em fevereiro de 2020, foi registada na Antártida a temperatura
máxima recorde de 20,7° Celsius.
Durante o breve verão polar, o Sol não se põe e os seus raios
quentes, aliados às grandes quantidades de nutrientes encontrados nas águas frias, originam enormes blooms de plâncton
(ou seja, enormes quantidades de plâncton vegetal e animal).
Consequentemente, muitas espécies migram para a região
polar para se reproduzirem ou alimentarem, como as grandes
baleias-comuns ou as baleias-de-bossa. A Antártida, que, no
inverno, devido à formação de gelo marinho, tem o dobro do
tamanho dos Estados Unidos, é também rica em krill, uma
criatura semelhante ao camarão. O krill forma grandes grupos
e é considerado um dos animais mais bem-adaptados do mundo, servindo de alimento a pinguins, focas e baleias.
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O recife de coral
Os recifes de coral deslumbram-nos com as suas cores vibrantes e a
diversidade da sua vida marinha.
As águas quentes tropicais albergam recifes de coral enormes. Todos os recifes
juntos, incluindo os recifes de água fria, abrangem uma área de cerca de 300 000
quilómetros quadrados da plataforma continental global. O maior recife de coral é a
Grande Barreira de Coral, situada ao largo da costa nordeste da Austrália. O ecossistema alberga mais de 350 espécies de coral e foi colocado sob proteção especial pela
Organização das Nações Unidas.
Os recifes de coral são formados pelos esqueletos de corais duros, e constituem um
habitat ideal para várias espécies de peixes. Além dos recifes de coral que
se encontram em águas tropicais, as profundezas do oceano albergam corais
de água fria, também conhecidos como corais de profundidade. Estes
encontram-se um pouco por todo o mundo a profundidades que chegam
e ultrapassam os 3800 metros.
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RIOS DA

E U R O PA –

ONDE O MAR COMEÇA
Os rios ligam toda a Europa – dos pequenos riachos aos grandes rios. Um
dos rios mais longos da Europa é o Danúbio, que atravessa um total de dez
países. O Danúbio estende-se ao longo de 2850 quilómetros, desde a nascente até à foz, desaguando no Mar Negro.
Os rios proporcionam habitat e alimento a uma grande variedade de flora e fauna, mas enfrentam também, muitas
vezes, problemas ambientais. Um exemplo de uma espécie europeia comum encontrada junto aos rios é o guarda-rios.
Esta pequena ave de cores garridas alimenta-se de pequenos peixes, mergulhando no rio para os capturar, depois de
os avistar de um ponto elevado nas margens. Embora a população europeia de guarda-rios esteja estável, a espécie
tem vindo a perder habitat, por exemplo, devido a alterações no curso dos rios onde vive.
Um peixe de água doce frequente na Eslovénia é a truta-marmoreada, que pode ser identificada pelo seu impressionante padrão marmoreado. Embora o seu crescimento seja rápido, a espécie está ameaçada devido à sobrepesca e ao
cruzamento com espécies introduzidas. Muitas massas de água em Portugal albergam a lontra-europeia, mas esta
espécie está também ameaçada devido às alterações no seu habitat, à exploração de recursos, à caça e à poluição das
águas que habita. Se nada for feito para proteger o seu habitat, a espécie irá certamente desaparecer de muitos destes
locais. Na Alemanha, graças a muitos esforços de proteção, os castores estão a regressar a cada vez mais regiões e
voltaram a construir as suas tocas nas margens dos rios.
Estudos científicos focados na problemática da poluição em rios já demonstraram que grandes quantidades de resíduos são transportadas através dos rios até chegarem aos mares e ao oceano, onde constituem um perigo para a vida
selvagem marinha. Há ainda muitas dúvidas quanto ao ponto de entrada dos resíduos que chegam aos rios, quem são
os responsáveis e qual o impacte para os ecossistemas aquáticos. Nas próximas semanas, a tua investigação irá recair
exatamente sobre estas dúvidas – e com isso, irás ajuda a resolver este problema!
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O teu rio

Cola AQUI A TUA FOTO
OU DESENHO!

Agora, é contigo. Nas próximas horas e dias, o teu rio
vai ser a tua sala de aula. Mas antes de começares o
trabalho de campo e a recolher amostras do rio, estuda a rede fluvial de uma forma geral.

Exercícios
1.

Desenha o curso do teu rio no mapa do teu país.

2.

 á algum rio de tamanho parecido num dos outros
H
países? Desenha-o no mapa correspondente.

3.

Investiga o teu rio e preenche no mapa as respostas às seguintes perguntas:
•
•
•
•

Onde é a nascente do rio?
Onde é a foz?
Onde desagua?
Por que cidades ou vilas passa a caminho da foz?

4.

 lassifica o estado do teu rio. É muito utilizado ou
C
está num estado mais natural?
Foi feito algum trabalho de recuperação do rio (ou
seja, trabalho para devolver o rio ao seu estado
natural)?

5.

Consideras que o teu rio está limpo ou sujo?

Os mapas não estão à escala
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POLUIÇÃO
DOS RIOS

UM GRANDE PROBLEMA PARA OS RIOS E TAMBÉM PARA O OCEANO
Infelizmente, nós, humanos, nem sempre cuidamos dos nossos rios e mares como
deveríamos, causando muitos tipos de poluição.
Uso excessivo de fertilizantes na agricultura e, consequentemente, fertilizante em
excesso nas águas de
escorrência

Poluição sonora
provocada pelas
turbinas dos barcos e
pelas indústrias junto
aos rios

Poluição provocada por poluentes
orgânicos e substâncias nocivas, como
pesticidas

Alguns dos resíduos produzidos pelos humanos são transportados para os mares e para o oceano através dos rios. Isto significa
que, a cada ano, a quantidade de resíduos no oceano aumenta.
Os resíduos de plástico resistentes, que se decompõem muito
lentamente, são uma ameaça particularmente grave para a vida
marinha e para todo o ecossistema.
Mas como é que os resíduos chegam ao mar, e quanto tempo demoram
os sacos de plástico ou as linhas de pesca a decompôr-se? E, claro, de
que forma é que isso nos afeta e como podemos ajudar a melhorar a
situação?
Sê também tu um cientista e investiga sobre a poluição causada por
resíduos de plástico nos rios e no oceano.

Resíduos domésticos
e industriais

Poluição provocada
pelo combustível dos
navios e da indústria
petrolífera
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Macroplásticos
O termo macroplástico refere-se a todos os pedaços de plástico superiores a
cinco milímetros. Entre estes incluem-se redes de pesca, tampas de garrafas
de plástico, isqueiros e chinelos.

Os macroplásticos flutuantes são
perigosos para a vida marinha. Por
um lado, podem ser facilmente confundidos com alimento e ingeridos.
Como não são facilmente digeridos, os

animais morrem à fome, mesmo com o
estômago cheio de plástico. Por outro
lado, animais como tartarugas, focas
e baleias podem ficar enleados em
redes à deriva, conhecidas como ‘redes

fantasma’, ficando impossibilitados de
nadar.

Muitos microplásticos têm origem no
desgaste dos pneus dos automóveis. Estas partículas chegam depois ao oceano
através dos esgotos e dos rios. Os
microplásticos gerados pela fragmentação de objetos maiores denominam-se
‘microplásticos secundários’. Microesferas de plástico produzidas pelas
indústrias para o fabrico de grandes
objetos de plástico ou produzidas como
aditivos para outros produtos também
são depositadas no ambiente, por exemplo, quando ocorrem acidentes durante
o seu transporte. A estes microplásticos
chamamos ‘microplásticos primários’.

Tal como os macroplásticos, os microplásticos também podem ser confundidos com alimento pelos animais,
acabando por entrar no seu organismo
e tornando-se parte da teia trófica. Até
à data, é ainda reduzida a investigação
realizada sobre os problemas que os
microplásticos constituem para os
animais e humanos. Embora os microplásticos sejam muito mais pequenos do
que os macroplásticos, podem também
constituir um risco significativo para a
vida marinha.

Devido às propriedades químicas,
algumas substâncias orgânicas nocivas
podem ligar-se a estas micropartículas. Se, depois, forem confundidas com
presas e ingeridas por animais que se
alimentem de plâncton ou de outros organismos, entram na cadeia alimentar.

Acabam por morrer presos nestas redes ou noutros resíduos de lixo plástico.

Microplásticos
Os microplásticos medem menos de
cinco milímetros. Os cientistas dividem
agora as pequenas partículas de plástico em diferentes categorias, com base
no tamanho – por exemplo, o microplástico de maiores dimensões (entre um
e cinco milímetros), o microplástico de
menores dimensões (entre um micrómetro e um milímetro) e o nanoplástico
(inferior a um micrómetro), que é ainda
mais pequeno do que as bactérias.
Os microplásticos são formados, por
exemplo, quando, no oceano, grandes
partículas de plástico se degradam em
pedaços mais pequenos devido à ação
dos raios solares, ao teor de sal
da água e ao movimento
das ondas.

!

INFO RM AÇ ÃO
Neste projeto, vais investigar microplásticos superiores a um milímetro, motivo
pelo qual o livreto faz referência a ‘microplástico de maiores dimensões’.
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TRABALHAR COMO

CIENTISTAS

Quando pensas em cientistas, se calhar
imaginas homens de idade, com batas brancas e algo despenteados. A realidade é
muito diferente.

Agora que já aprendeste tanto sobre
o oceano e sobre os rios e já reuniste conhecimentos importantes sobre
o problema dos resíduos, é hora de
investigar o tema de forma mais aprofundada. É hora de começar um estudo
científico.
Tens de ter três coisas bem claras:
• E ste é um estudo científico no qual
estás a recolher dados importantes
sobre resíduos. Estes dados serão
depois publicados.
• O estudo irá ser feito por vários jovens em diferentes países da Europa,
pelo que é importante que todos
sigam exatamente o mesmo método.
• Neste projeto, tu és o investigador!

Os investigadores não se limitam a trabalhar o dia todo num
laboratório. Para alguns, o laboratório é uma praia, um lago,
uma floresta ou uma duna. Os cientistas também participam
em conferências, supervisionam alunos, elaboram gráficos
e comunicam com os colegas – tudo tarefas que fazem tanto
parte do trabalho do dia-a-dia como realizar experiências e
recolher dados. É uma profissão muito emocionante e diversificada. Vê por ti mesmo …

Por isso, nas próximas horas, deves
trabalhar seguindo os CINCO PASSOS de
qualquer experiência científica:

Passo 1: Formula uma pergunta!
Passo 2: E
 labora hipóteses (antes

de iniciarem as suas experiências, os cientistas fazem
previsões sobre os resultados
que esperam alcançar; estas
previsões são depois verificadas).
Passo 3: Planeia o método de investigação.
Passo 4: Realiza a experiência e recolhe
dados.
Passo 5: Avalia e compara os teus
resultados.

À caça de lixo

Amostragem no rio – vamos a isto!

Agora, é hora de planear o processo
de amostragem. Queremos saber mais
sobre os resíduos que se encontram
no rio e nas suas margens e registar
essa informação através de diversos
métodos. Formem grupos – cada grupo
deverá concentrar-se num aspeto da
problemática dos resíduos.

As amostras são recolhidas em rios
europeus através de um método científico
específico.

Vejam a ilustração da página seguinte e
leiam as perguntas para cada grupo (a
partir da página 16). Formem grupos,
cada grupo deverá selecionar um aspeto do estudo que irá investigar mais ao
pormenor.

Uma vez que não é possível recolher amostras de todos os rios desde a nascente até à
foz, vamos recorrer à amostragem aleatória. Isto irá dar-nos um maior número de
dados acerca da prevalência de plástico nos
rios europeus e nas suas margens.
Será usado o mesmo método em todos os
locais de amostragem, o que nos permitirá
comparar os dados numa fase posterior.
Isto só será possível, claro, se todos respeitarem o método pré-definido.
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LINH AS GER AIS DA

METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO
Gru po C
Resíduos flutuantes
(página 20)

?

Leiam as perguntas definidas para o vosso
grupo e escrevam-nas por palavras vossas.

Grupo:
Perguntas:

1.

Grupo B
2.

Variedade de resíduos
nas margens do rio
(página 18)

Extra grupo
Microplásticos de maiores dimensões nas
margens do rio
(página 26)

Grupo A

Resíduos nas margens do rio
(página 16)

3.

Gr up o D
Equipa de repórteres
(página 24)
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PREPARAR

O local de amostragem
Procurem um local adequado onde
possam recolher as amostras. Depois
de decidirem, pensem nas seguintes
perguntas:

A AMOSTRAGEM
Para poderem comparar os vossos
resultados online com os dos outros
grupos, numa fase posterior, é importante que todos os grupos em todos os
locais apliquem o mesmo método.

Leiam atentamente o vosso método
de amostragem definido na ficha de
trabalho e preencham os quadros. Comecem a atribuir as primeiras tarefas
aos membros do vosso grupo.

O MEU GRUPO
zer
Gostaria de fa
fa:
re
ta
a seguinte

Nome

 ual o comprimento e a largura do
•Q
rio? O rio muda de aspeto ao longo do
seu curso?
• Como são as margens do rio? Pensem
na composição do solo, nas elevações
e depressões do terreno e na vegetação. As margens são iguais em todo o
lado ou há diferenças?
• De que forma utilizam os humanos a
área junto às margens do rio? Como é
utilizado o rio?

Tarefa

Lista de
materiais

Anotem os aspetos mais importantes do vosso método no quadro:

Em breve irão perceber que cada rio
e cada margem é diferente. Primeiro,
têm de encontrar um local junto ao rio
que escolheram onde possam procurar diferentes tipos de resíduos. Não
se esqueçam de que a segurança está
sempre em primeiro lugar quando
fazem trabalho de campo.

Cuidem de vocês e do ambiente:
respeitem as regras em áreas
protegidas e respeitem os períodos de nidificação das aves.

!

 sem o Google Earth, por exemplo,
•U
para poderem explorar remotamente
o vosso rio e encontrarem um local
adequado, com a ajuda de todos os
elementos do grupo. Pensem nas
necessidades específicas do vosso
grupo (p.e. acesso ao rio, posição
estratégica, espaço amplo, terreno
específico). Tenham em conta as margens dos rios que, em alguns casos,
podem variar muito devido às marés.

Façam uma captura de ecrã do vosso local de amostragem utilizando o
Google Earth, imprimam-na e colem-na
nesta caixa. Descrevam o vosso local
de amostragem (prados, campos, ruas,
zona urbana, etc.).
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Requisitos para o local de amostragem do nosso grupo:

Notas

A fase-piloto
Um estudo científico inclui também uma
fase-piloto. Trata-se de um ensaio do
procedimento de amostragem que vos
ajuda a prepararem-se para quaisquer
problemas que possam decorrer durante a recolha. Não se esqueçam que os
vossos dados fazem parte de um estudo
científico.

Arrumem o material em conjunto e
verifiquem o procedimento de amostragem. Para isso, procurem um local
amplo, ao ar livre (p. ex. o recreio da
escola, um parque de estacionamento
vazio), desenhem a giz a vossa secção
do rio e vejam onde podem recolher as
amostras.

Houve algum problema? Como o resolveram?

Escrevam aqui as coordenadas em graus decimais do local que escolheram para
realizar a amostragem:
Latitude

.

Longitude

.

Que problemas esperam encontrar, durante a amostragem no rio, e de que forma poderão resolvê-los?
Problema

Tens algum problema ou dúvida?
Contacta-nos:
plastic-pirates.eu/pt /contact

Solução

Exemplo: Bruxelas/Sena: 50.89853, 4.40344

Explorar as margens do rio!
Se for possível (e permitido), antes de amostrarem, explorem a área envolvente ao
local que escolheram. Tirem fotografias, para poderem mostrar aos outros grupos
qual é o aspeto do local. Imaginem como irão aplicar o vosso método no local, tendo
em conta os materiais necessários e as diversas tarefas que terão de ser realizadas.
Conseguem identificar outros obstáculos? Completem a lista acima.
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Grupo A

M ÉT OD O
1.

Para recolherem as amostras precisam de algum espaço na margem do
rio. Procurem um local de fácil acesso, mais ou menos com 50 metros de
comprimento ao longo do rio e que
esteja a 20 metros de distância do rio.

2.

I dentifiquem três zonas diferentes na
margem do rio:
Z ona A: Antepraia. Esta zona está em
contacto regular (diário) com o rio e
tem cerca de cinco metros de largura.
Aqui, é muitas vezes possível observar
a mais recente linha de preia-mar.
Z ona B: Pós-praia. Esta zona está em
contacto irregular com o rio e abrange
os dez metros seguintes da margem.
Z ona C: Coroa da margem. Esta zona
não está em contacto com o rio e inicia-se a cerca de 15 metros do rio.

RESÍDUOS NAS MARGENS DO RIO

DIMENSÃO RECOMENDADA DO GRUPO:
QUATRO A SEIS ELEMENTOS

PERG UNTA S

A FO R M U L A R
1.

2.

3.

 ue quantidade de resíduos é
Q
possível encontrar nas margens do rio?
 e que material são composD
tos os resíduos? Flutuam ou
afundam-se?
 ual a probabilidade dos resíQ
duos encontrados nas margens
do rio irem parar ao rio? Em
que parte da margem foram
encontrados os resíduos?

3.

 ssinalem o vosso primeiro transecA
to. Trata-se de uma linha artificial
que vai da parte mais baixa da zona
A até à parte mais alta da zona C,
abrangendo, portanto, as três zonas.
É importante que definam o transecto de forma aleatória – e não porque
viram um local com muitos ou poucos
resíduos.

4.

 eterminem um ponto de amostragem
D
em cada uma das três zonas na margem (A, B, C): no local da amostragem,
coloquem um pau no chão e atem um
pedaço de fio com 1,5 metros de comprimento na parte de baixo. Desenhem
um círculo no chão com o fio. Utilizem
pedras pequenas para demarcar o círculo. Marquem o segundo e o terceiro
círculo nas zonas B e C. A distância
entre os círculos deve ser sempre mais
ou menos a mesma. Utilizem a ilustração seguinte para vos ajudar.

MATER IAIS
OB JE TI VO S

DA AM OS TR AG EM
- Identificar as diferentes zonas da margem
do rio (utilizando o método descrito)

- Determinar os pontos de amostragem na
margem onde procurar resíduos

- Separar os resíduos por tipo de material

N E C ES S Á R IO S

- Um pau direito com cerca de 50
cm de comprimento

- Fio, 1,5 m de comprimento
- Seixos ou objetos semelhantes,
para demarcar o círculo

5.

 rocurem resíduos no primeiro círP
culo e coloquem-nos sobre um pano
branco, junto ao círculo. Recolham
apenas resíduos, não objetos naturais
- como restos de madeira não tratada
ou plantas. Recolham apenas resíduos que tenham no mínimo o tamanho de uma beata de cigarro (dois a
três centímetros) e que se encontrem
no interior do círculo, ainda que existam outros resíduos muito próximos.

6.

 uma folha de papel, registem o núN
mero do transecto, o ponto de amostragem (p. ex. ‘1A’ significa transecto
1, ponto de amostragem da zona A) e
o nome da vossa escola e turma ou
clube/organização. Coloquem esta
folha de papel junto ao pano e tirem
uma fotografia da folha e dos resíduos
dispostos sobre o pano (ver fotografia
na página 17). Certifiquem-se de que
cada resíduo está visível, que os resíduos não estão sobrepostos e que não
existem outros objetos sobre o pano.
Verifiquem se é possível identificar os
resíduos e a folha de papel.
Tirem uma fotografia a cada amostragem, mesmo que não tenham
encontrado quaisquer resíduos
(fotografia da folha de papel sobre
um pano vazio). Caso contrário, os
vossos resultados não podem ser
incluídos no estudo científico.

- Máquina fotográfica ou telemóvel
com câmara

- Papel e um marcador de ponta
grossa

- Pano branco
- Fita métrica

- 9 sacos (para recolher os resíduos se

for necessário proceder à sua contagem
mais tarde na escola/sala)

- Luvas reutilizáveis (se necessário)

7.

8.

 rocedam à contagem dos resíP
duos e separem-nos por material.
Introduzam os dados na tabela de
resultados, na página 28.
 epitam o procedimento nos dois
R
outros círculos e, em seguida, assinalem um segundo e um terceiro
transecto. Esta repetição é importante para produzir dados fiáveis.
Certifiquem-se de que os círculos
estão mais ou menos nivelados
com os do primeiro transecto. Se
houver espaço suficiente disponível,
a distância entre os transectos deve
ser no mínimo de 20 metros.

!
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tão facilque os resíduos es
Certifiquem-se de
ostos.
ep
br
so
e não estão
mente visíveis e qu

E x emp l O DE

Fo t o

a linha
Um transecto é um
dois ou mais
a
lig
e
qu
imaginária
gem.
pontos de amostra

tragem onde
Os pontos de amos
dos são detersão recolhidos os da
sta linha.
minados ao longo de

Transectos

RE GIS T O D E

Re sultad os

D IC A

Preencham a tabela na página 28!

Caso encontrem uma quantidade particularmente
grande de resíduos, podem colocá-los em sacos
depois do último círculo e proceder à contagem na
escola ou na sala. Certifiquem-se de que cada saco
é etiquetado com o número do transecto e do ponto
de amostragem (p. ex. ‘1A’), para evitar misturar
resíduos de diferentes pontos de recolha.

1

CALCULAR A ÁREA
DO CÍRCULO

r: Raio do círculo (= 1.5 m)

2
A=π×r
2
A~7m

1A

2

Para calcular a quantidade de resíduos
existentes num metro quadrado da
margem, é necessário saber a área do
círculo (A). Utilizem a seguinte fórmula:

π: Pi = cerca de 3.14

!

3A

3

1B

2A

3A

1C

2B

3B

2C

3C

X
×

r

MARGEM – zona A
Antepraia

MARGEM –
zona B
Pós-praia

MARGEM –
zona C

Coroa da margem
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Grupo B

VARIEDADE DE RESÍDUOS NAS
MARGENS DO RIO

DIMENSÃO RECOMENDADA DO GRUPO:
SEIS A OITO ELEMENTOS

M ÉT OD O
1.

 ncontrem um local para montar um
E
"posto de triagem de resíduos". Deve
situar-se a pelo menos 50 metros do
Grupo A e estar num local abrigado do
vento. É aqui que irão separar, contabilizar e documentar os resíduos encontrados. Dividam o grupo: pelo menos
dois elementos são responsáveis pela
triagem e pela documentação. Caso
sejam encontrados muitos resíduos,
são necessárias mais pessoas. Estes
elementos do grupo devem familiarizar-se com as categorias dos resíduos
(página 28) e preparar o posto: anotar
as categorias num pedaço de fita-cola
e colar no pano. Disponham recipientes para os resíduos que podem voar
(embalagens e sacos de plástico), para

evitar que os resíduos já contabilizados possam misturar-se com outros
(página 19). Caso encontrem muitos
resíduos que não encaixam numa
categoria, podem criar as vossas
próprias categorias (ver "Resultados",
página 28).

2.

 s outros elementos levam recipienO
tes e procuram resíduos. Tenham
cuidado para não procurarem na área
do Grupo A (pois este grupo precisa
de uma área de cerca de 50 metros
na margem do rio)! Durante este
processo, não se afastem do rio mais
de 20 metros. Antes de começarem,
assinalem este limite de 20 metros
e depois caminhem perto uns dos
outros, ao longo do rio. Desta forma,
conseguirão manter mais ou menos a
mesma distância uns dos outros.

3.

 ecolham todos os resíduos que
R
encontrarem. Cuidado se encontrarem objetos afiados ou artigos de
higiene – usem sempre luvas quando
recolherem estes artigos! Os resíduos com areia ou sujos devem ser
cuidadosamente sacudidos. Quando
tiverem o recipiente cheio, levem-no
para o posto de triagem, onde os vossos colegas vos ajudarão a separar os
resíduos pelas diferentes categorias.
Voltem ao posto de triagem no máximo ao fim de uma hora ou assim que
deixarem de encontrar resíduos.

4.

 eçam a distância que cobriram. UtiM
lizem a fita métrica ou o fio. Se tiverem percorrido uma grande distância,
podem medir 50 ou 100 metros de fio
e depois, utilizar o fio para medir a
distância. Anotem este valor na tabela
da página 28.

PERG UNTA S

A FO R M U L A R
1.

 ue categoria de resíduos está
Q
mais presente?

2.

 uais os artigos de plástico desQ
cartável mais frequentes? Qual
a percentagem de resíduos de
plástico descartável em relação
aos outros resíduos?

3.

 ue medidas (políticas) poderiam
Q
contribuir para a diminuição da
quantidade de resíduos de plástico nas margens do rio?

OB JE TI VO S

DA AM OS TR AG EM
- Montar o posto de triagem de resíduos

- Catalogar os resíduos da margem
- Calcular a proporção de plástico
descartável

MATER IAIS
N E C ES S Á R IO S

- Baldes, sacos ou outros recipientes para
recolher e separar os resíduos (quantos
mais, melhor)

- Pano, aprox. 5 m por 2 m
- F ita adesiva de tecido e marcador de ponta
grossa

- F io com pelo menos 10 m de comprimento,

quanto mais comprido, melhor (para medir
a área)

!

INFO RM AÇ ÃO
Recolham e documentem todos os
resíduos (não só o plástico descartável), para produzir dados fiáveis
sobre todos os resíduos.

- Fita métrica
- Máquina fotográfica ou telemóvel com
câmara

- Sacos para levar o lixo
- Luvas reutilizáveis
- Balança, idealmente, uma balança de
bagagem

PO ST O DE TRIA GE M DE RE SÍDU
5.

 ontem a primeira pilha de resíduos (ver imagem
C
abaixo) e anotem o resultado na tabela. Caso não
tenham encontrado resíduos de determinada categoria, coloquem um zero na tabela. Distribuam
os resíduos de forma a que não se sobreponham.
Fotografem os resíduos com o nome da categoria
e verifiquem que a fotografia tem qualidade. Caso
tenham encontrado muitos resíduos de determinada categoria, tirem várias fotos.

6.

 igam este procedimento para todas as categoS
rias de resíduos.

7.

 esem os resíduos de plástico que encontraram.
P
Depois, pesem todos os resíduos em conjunto,
incluindo os resíduos de plástico, e anotem os
resultados na tabela (página 28). Podem usar um
saco do lixo para a pesagem. Quando terminarem,
eliminem devidamente o lixo.

8.

 alculem o número total de todos os tipos de
C
resíduos e qual a percentagem que cada um
representa. Usem a fórmula abaixo para calcular
a proporção de plástico descartável. Registem os
vossos resultados na página 28 e discutam que
medidas poderiam ser eficazes para reduzir os
resíduos de cada categoria (p. ex. proibir o uso de
plástico descartável).

vel =
% plástico descartá
stico
Número total de plá
descartável

síduos
Número total de re
descartável)
(incluindo plástico

Sacos de plástico

Garrafas de
plástico

Embalagens
alimentares de
plástico

Outros objetos
de plástico

Garrafas de
vidro

Embalagens de fast-food

Tampas de
plástico

Cotonetes de plástico

OS

Toalhitas de limpeza, tampões,
pensos higiénicos

Latas de bebidas
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Talheres de plástico

Poliestireno (esferovite)

Papel de alumínio

Pedaços pequenos
de plástico

Outros objetos de metal

Caricas

Pedaços de
vidro

Têxteis

Outros objetos de vidro

Balões

Borracha

Beatas

Outros resíduos

Papel

Resíduos locais

COMO É FEITA A CONTAGEM DOS RESÍDUOS?

× 100

Geralmente, os resíduos são contabilizados à medida que são encontrados. Os resíduos individuais que
estão prestes a separar-se ou são encontrados dentro de outros recipientes são contabilizados individualmente. Por exemplo, um saco de plástico que contenha outros resíduos tem de ser esvaziado e cada
item tem de ser registado individualmente (tenham cuidado e utilizem luvas). Os resíduos que não são facilmente separáveis (p. ex. uma garrafa com tampa) ou estão muito enrolados (p. ex. redes de pesca) são
contabilizados como um único artigo. O objeto de maiores dimensões determina a categoria do resíduo.

Saco de plástico com palhinha e copo de café descartável =
categoria ‘saco de plástico’ 1×, categoria ‘talheres e pratos
de plástico’ 1×, categoria ‘embalagens de takeaway’ 1×

Garrafa de vidro com tampa de metal enroscada = categoria ‘garrafa de vidro’ 1×

RE GIS T O D E

Re sultad os
Completem a tabela na página 28!
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Grupo C
RESÍDUOS FLUTUANTES

DIMENSÃO RECOMENDADA DO GRUPO:
QUATRO A SEIS ELEMENTOS
O vosso grupo irá tratar
dois tipos diferentes de resíduos: resíduos flutuantes
e microplásticos de maiores
dimensões.

M ÉT OD O

UMA REDE

PARA AMOSTRAR MICROPLÁSTICO
DE MAIORES DIMENSÕES
Se quiserem participar na recolha de microplásticos de maiores dimensões, precisam de uma rede especial, cujo empréstimo podem solicitar, gratuitamente, na
nossa página de Internet plastic-pirates.
eu/pt/material/sampling-net. Lembrem-se de devolver a rede - também gratuitamente, claro - no final da amostragem.

PERG UNTA S

A FO R M U L A R
1.

2.
3.

 uantos resíduos de grandes
Q
dimensões flutuam no rio em
direção ao mar? A maioria dos
materiais flutuantes é de origem
natural (p. ex. folhas e ramos) ou
são resíduos?
 ual o tamanho dos resíduos fluQ
tuantes e qual a sua composição?
 ue quantidade de microplásticos
Q
de maiores dimensões flutua no
rio em direção ao mar?

OB JE TI VO S

DA AM OS TR AG EM

COL OCA R A RED E
DE AM OST RAGEM
1.

2.

 ncontrem um local adequado para
E
colocar a rede de amostragem.
Pode ser um cais, uma pequena
ponte ou um local acessível na
margem do rio.
 oloquem a rede com a abertura
C
virada na direção oposta à corrente
do rio. Estabilizem a rede, para que
a água do rio possa fluir pela
abertura. Registem a hora atual. A
rede deve ficar no rio durante 60
minutos. Podem atar a rede ao
corrimão da ponte ou a um ponto de
amarração. Uma vez presa a rede,
fotografem-na a flutuar no rio. Esta
informação será útil mais tarde,
para interpretar os dados.

MATER IAIS

N E C ES S Á R IO S

- Amostragem com rede

- Rede de amostragem

- Observar resíduos flutuantes

- Fio/corda (para colocar a rede)

- Contabilizar e classificar resíduos flu-

- Cronómetro

tuantes e microplásticos de maiores
dimensões

ME DIR A VEL OCIDAD E DE FLU XO
3.

 eçam a velocidade de fluxo do rio
M
logo após o local onde colocaram a
rede: para isso, usem a fita métrica
para medir 20 metros na margem, o
mais reto possível. Marquem o ponto inicial aos zero metros e o ponto
final aos 20 metros.

4.

 oloquem ou lancem um dos paus
C
no ponto inicial, mais ou menos
junto à rede, e liguem o cronómetro. Parem o cronómetro assim
que o pau ultrapassar o ponto final.
Registem o tempo em segundos, na
tabela da página 29.

5.

 epitam a medição com os dois
R
outros paus e completem a tabela.
Calculem a média e utilizem a
fórmula abaixo para calcular a
velocidade de fluxo do vosso rio.

Em m/s =
Distância percorrida em
m (= 20)
Média das medições
em s

- Fita métrica ou fio, 20 m de compri-

Em km/h =
velocidade de fluxo
em m/s × 3600

- Três paus mais ou menos do mesmo

1000

mento

tamanho (podem encontrá-los no local)
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Obs ervar o lix o flu tua nte
6.

7.

 rocurem um local elevado de onde
P
possam observar os resíduos flutuantes. Se possível, mantenham-se
perto da rede, para a irem controlando. Calculem a largura total do
rio e a largura até onde conseguem
observar. Os objetos na água (boias,
pedras) podem ajudar nesta tarefa. Numa ponte, podem também
determinar as coordenadas de GPS e
utilizá-las para determinar a largura
do rio. Introduzam ambos os valores
na página 29.
 rocurem resíduos flutuantes. Assim
P
que avistarem um objeto, tentem
fotografá-lo. Indiquem-no aos outros
elementos do grupo e, em conjunto,
tentem identificar o objeto e perceber
de que material é feito. Resíduos que
estejam fixos, e não à deriva, não
podem ser contabilizados. Anotem
as vossas observações na lista da
página 29. Observem a presença de
resíduos flutuantes durante pelo
menos 30 minutos.

8.

 erminado este período, registem
T
a hora na tabela de resultados.
Recolham a rede após 60 minutos e
anotem a hora a que o fazem.

9.

 elem a rede, para que não se volte
S
a abrir. Levem-na para a escola ou
para a sala de grupo, para secar. A
página seguinte continua com a análise dos microplásticos.

LARGURA DO RIO
Utilizem o Google Earth, por exemplo,
para medir a largura do rio no ponto
onde fizeram as vossas observações.
Introduzam o valor na tabela de resultados, na página 29.

CALCULAR a quantidade DE
MICROPLÁSTICOS DE MAIORES
DIMENSÕES POR 1000 LITROS
DE ÁGUA DO RIO
Para calcular o número de microplásticos de maiores dimensões necessitam
dos seguintes dados por metro cúbico
de água do rio:

- velocidade de fluxo em m/s.
- Á rea da abertura da rede; meçam a

abertura interna da vossa rede em
metros!
Lado a = … m, lado b = … m
Não se esqueçam que a rede não está
toda submersa na água. Normalmente, estão submersos entre 9 a 11 cm
da rede. Assim, usem um valor de
0,09 m para b. Calculem a área da
abertura em m2: a × b = ... m2 .

- Tempo durante o qual a rede esteve
na água, em segundos.

Introduzam os valores na fórmula
seguinte:

3
dimensões por m
es
ior
ma
de
o
tic
lás
op
de micr
Número de fragmentos
ensões na rede
os de maiores dim
ic
st
plá
ro
ic
m
de
o
Númer

Área da abertura ×
2
Velocidade de fluxo ×
rede em m
/s
m
em
do rio

os)
Tempo (em segund
na água
que a rede esteve

22

PLASTIC PIRATES – GO EUROPE!

A N Á LI S E

FILAMENTOS DE microplásticos
DE MAIORES DIMENSÕES

DO S mI CR OP LÁ ST IC OS DE
MA IO RES DI ME NS ÕES

DE VÁRIAS CORES

PEDRAS

MICROESFERAS

PEQUENAS
1 cm

BRANCAS

I n fo !

IDENTIFICAR
fragmentos
DE microplásticos DE
MAIORES DIMENSÕES

DE VÁRIAS
CORES

MICROPLÁSTICOS DE
MAIORES DIMENSÕES

Nem sempre é fácil distinguir pequenos fragmentos de
plástico de pedras, pedaços de vidro e conchas. Observem
e comparem as fotografias. Quais as diferenças entre os
quatro grupos? Prestem especial atenção à diferença
entre as microesferas brancas, o fragmento branco e as
pedras pequenas.

!

AT EN ÇÃ O
Lembrem-se que só podem retirar pedaços de plástico superiores a um milímetro, ou seja, microplásticos de maiores
dimensões (ver página 11 para as definições dos diferentes tamanhos de microplásticos).
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S E PA R A R E REGISTAR
O CO NT EÚDO

CO LO CA R O CO NT EÚDO
NUM A B A ND EJA

SEC AR A
REDE DE AMOSTRAGEM

>

RE GIS T O D E

>

Re sultad os
Preencher a tabela
de página 29!

Assim que a rede (e o seu conteúdo)
estiver seca, abram-na e esvaziem-na
para uma bandeja. Certifiquem-se de
que retiram todos os materiais; caso
contrário, podem ficar pequenos fragmentos na rede.

Procurem microplásticos de maiores dimensões com um microscópio
estereoscópico ou uma lupa e separem
os objetos de plástico em fragmentos
e microesferas. Anotem os resultados
na tabela da página 29. Vejam a página
anterior, para mais informação sobre
como reconhecer microplásticos de
maiores dimensões.

Depois, coloquem todo o conteúdo
da rede (microplásticos de maiores
dimensões e outros objetos) num saco
bem selado e identifiquem-no com o
nome da vossa escola ou organização e
o nome do vosso grupo.

MATER IAIS
N E C ES S Á R IO S
- Bandeja
- Microscópio estereoscópico
ou lupa

- Saco selável

(para enviar a amostra)

LA RGUR A
DO RI O
DIREÇ ÃO DO FL UX O

O vosso professor/coordenador de
grupo irá enviar-nos esse saco juntamente com a rede, para que os vossos
resultados possam ser confirmados.
Nota: Por favor, enviem a amostra,
mesmo que não tenham encontrado
microplásticos de maiores dimensões.
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Grupo D

M ÉT OD O
1.

EQUIPA DE REPÓRTERES

DIMENSÃO RECOMENDADA DO GRUPO:
QUATRO A SEIS ELEMENTOS

2.

 rocurem possíveis fontes de resíP
duos na zona envolvente e recolham
provas fotográficas. Considerem as
seguintes fontes de resíduos: caixotes do lixo cheios junto ou perto do
rio, resíduos volumosos, sucatas,
esgotos, grades, equipamento de
pesca, objetos de plástico muito
leves (que podem ser transportados
pelo vento). É possível que um evento seja responsável pelo lixo (p. ex.
uma tempestade ou um festival)?

A FO R M U L A R
A amostragem foi bem-sucedida?

2.

 uais as possíveis fontes de reQ
síduos perto do rio? De onde vêm
os resíduos? Quem pode ser o/a
responsável?

3.

 omo podemos resolver o probleC
ma dos resíduos?

OB JE TI VO S

DA AM OS TR AG EM

- Recolher provas fotográficas

 erguntem aos outros grupos que
P
resíduos encontraram até agora e
pensem qual pode ter sido a sua origem. Recolham provas fotográficas.
 irem uma fotografia de todos os
T
participantes (com temporizador,
se tiverem) e anotem na fotografia o
nome da vossa escola/organização,
bem como o nome do rio. Se concordarem, esta foto será mostrada
juntamente com o nome do vosso
grupo no mapa da Europa, em
plastic-pirates.eu/pt/results/map,
para quem quiser ver.

N E C ES S Á R IO S

- Máquina fotográfica ou telemóvel
com câmara

ou um curto vídeo

duos e discutir os efeitos das condições atmosféricas

4.

MATER IAIS

- Documentar a amostragem com fotos
- Investigar e identificar fontes de resí-

 alem com os outros grupos e
F
entrevistem-nos. Que métodos
utilizaram e qual o objetivo da
sua investigação? Houve problemas significativos? Qual o grau de
motivação durante a amostragem?
Preencham a tabela de resultados
na página 29.

5.

 m grupo, discutam se ocorreram
E
condições atmosféricas severas
nas últimas semanas. Se sim,
assinalem as respetivas datas na
página 29.

PERG UNTA S

1.

3.

- Um bloco e uma caneta/lápis

!

INFO RM AÇ ÃO

Encontraram animais ou plantas
em contacto com resíduos?
Enviem-nos fotos!

6.

 ão se esqueçam de anotar a data
N
da amostragem, na página 29.
Registem ainda as coordenadas
do local de amostragem (podem
usar o Google Maps, por exemplo,
ou podem pedir ajuda ao vosso
professor).

ARTIGO SOBRE O PROCEDIMENTO
DE AMOSTRAGEM
Vejam as vossas fotografias e escrevam
um pequeno artigo sobre o procedimento de amostragem para o site da escola.
Pode incluir a seguinte informação:

-

As tarefas realizadas por cada grupo

-

 quantidade e o tipo de resíduos
A
encontrados por cada grupo

-

 e foram encontrados microplásticos
S
de maiores dimensões

-

A origem suspeita dos resíduos

-

Se gostaram do trabalho e do projeto

-

 e que forma os resíduos no rio
D
podem prejudicar plantas, animais e
humanos

-

 que podemos todos fazer para evitar
O
a presença de resíduos nos rios e
mares

Publiquem algumas das vossas fotos ou
um curto vídeo.
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COLA AQUI FOTOGRAFIAS DAS
PROVAs E IDENTIFICA A FONTE
SUSPEITA DOS RESÍDUOS

Que tipo de resíduos são descartados e por quem? Olhem
para a tabela e pensem noutras provas que podem ajudar
a perceber qual a origem dos resíduos.

Origem dos resíduos

Provas

Residentes

Caixotes do lixo cheios, lixo doméstico

Visitantes nas margens do rio

‘Resíduos de festa’ (equipamento de churrascos,
garrafas de bebidas vazias)

Deposição ilegal de resíduos

Sucata

Indústria

Microesferas de plástico

Agricultura

Grande películas de plástico para cobertura de
campos, coberturas plásticas de estufas

Transporte marítimo

Artigos usados a bordo de navios: recipientes para
cargas, roupa impermeável

Pesca

Redes, linhas de pesca, embalagens de sal, caixas
de poliestireno/esferovite, outro equipamento de
pesca

C

qui
ol a a

um a

foto

a da
g r af i

pr o v

a.

Cola aqui uma fotografia da pro

C ol a

a qui

um a

foto

g r af

ia da

pr o v

a.

va.

M ÉT OD O
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Grupo
Extra

1.

I dentifiquem a linha de preia-mar (no
ponto de confluência da areia molhada com a areia seca). Se não encontrarem esta linha, recolham amostras
no primeiro metro da margem do rio.

2.

 stendam um fio com 20 metros de
E
comprimento ao longo desta linha e
assinalem três pontos paralelos ao
rio – no início, no meio e no fim do
comprimento do fio.

MICROPLÁSTICOS DE MAIORES
DIMENSÕES NAS MARGENS DO RIO
OPCIONAL, EM CASO DE PRAIA
COM AREIA

3.

 eçam um quadrado de 50 x 50 cenM
tímetros em cada um destes pontos
e assinalem-no na areia.

4.

 irijam-se para o primeiro quadrado.
D
Retirem todos os objetos naturais de
maiores dimensões (p. ex. pedras, algas, plantas, madeira natural). Usem
uma pá para escavar cerca de dois
centímetros de areia no interior (!) do
quadrado e coloquem a areia numa
bandeja.

PERG UNTA S

1.

2.

3.

A FO R M U L A R

 ue quantidade de microplásticos de
Q
maiores dimensões pode ser encontrada nas zonas arenosas da margem do
rio (praia fluvial)?
 omparem os microplásticos de maioC
res dimensões que encontram na margem do rio com o plástico apresentado
na página 22 e classifiquem-no.
 s microplásticos de maiores dimenO
sões assemelham-se a alimento de alguma espécie de aves comum na zona?

OB JE TI VO S

DA AM OS TR AG EM
- Determinar a linha de preia-mar e

traçar um transecto ao longo do areal

- Separar os microplásticos de maiores
dimensões da areia através de um
processo de filtração

- Identificar e classificar os microplásticos de maiores dimensões

PLASTIC PIRATES – GO EUROPE!

5.

6.

 iltrem a areia na bandeja com o criF
vo. Coloquem tudo o que ficar retido
no crivo noutra bandeja. Se a areia
estiver húmida, não a filtrem na praia.
Coloquem-na num saco. Identifiquem
o saco com o número do ponto de
amostragem (1, 2, 3), fechem-no bem
e levem-no de volta para a escola/
sala. Deixem secar a areia em bandejas devidamente identificadas e
filtrem-na depois de seca. Coloquem
tudo o que ficar retido no crivo noutra
bandeja.
 bservem atentamente o conteúdo
O
da bandeja. Separem os microplásticos de maiores dimensões para um
canto, contabilizem os fragmentos de
plástico e as microesferas e preencham a tabela da página 29. A página
22 (Grupo C) explica como reconhecer
microplásticos de maiores dimensões.

7.

 ssim que contabilizarem todos os
A
microplásticos de maiores dimensões e os registarem na tabela da
página 29, etiquetem um saco (nome
da vossa escola/organização, ponto
de amostragem [1, 2, 3]). Deitem o
conteúdo da bandeja para o saco,
incluindo a areia (e não apenas os microplásticos de maiores dimensões).
Selem o saco.

8.

 epitam o procedimento para as resR
tantes amostras. Nota: Não misturem
as amostras; coloquem-nas em sacos
individuais identificados.

CALCULAR A ÁREA
DE AMOSTRAGEM
-

 alculem a área dos quadrados de
C
amostragem em m2:
lado a em m x lado b em m = ... m2

-

 alculem o número de microplásticos
C
de maiores dimensões para 1 m² de
cada ponto de amostragem: número de
microplásticos de maiores dimensões /
área do ponto de amostragem em m2

-

 alculem a média dos três pontos de
C
amostragem para determinar a quantidade de microplásticos de maiores dimensões por m² de margem do rio.

MATER IAIS
N E C ES S Á R IO S

- Crivo, largura da malha: 1 mm;

vejam as instruções em plastic-pirates.eu/pt/material/download

- Fio, 20 m de comprimento
- Pá pequena ou colher para recolher a
areia

- Três sacos seláveis, para colocar as
amostras

- Bandejas

U MPARACAMROSTI VRAROMICROPLÁSTICOS DE

P O N TO D E
A M O S TR A G EM

CO LO CA R CO NT EÚDO
NUM A B A ND EJA

CRIV O

>

MA IORES DIMENS ÕES NA PRA IA FLU VIA L

>

Se quiserem amostrar microplásticos de
maiores dimensões, irão precisar de um crivo, que podem construir vocês mesmos.
Encontram instruções para o fazer em
plastic-pirates.eu/pt/material/download.

S E PA R A R E
REGIS TA R

>

Número de microplásticos de
maiores dimensões por m2 em
cada ponto de amostragem

Número de microplásticos de
maiores dimensões encontrados
em cada ponto de amostragem
Dimensão do ponto de
amostragem em m2

PO NT O DE AM OS TR AGEM 2

PO NT O DE AM OS TR AGEM 1

0.5 m

0.5 m

10 m

10 m

PO NT O DE AM OS TR AGEM 3
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RESULTADOS

!

QUÃO POLUÍDO
ES TÁ O NO SS O RIO ?

Grupo A

Se encontrarem muitos resíduos
que não possam ser classificados
numa categoria, mas que sejam
importantes para o local de amostragem ou para acontecimentos
atuais, descrevam-nos e contabilizem-nos no campo ‘Resíduos
locais’. Pode ser o caso, por exemplo, de embalagens de sal, pilhas
de jornais, máscaras e luvas
descartáveis que se tenham acumulado na sequência da pandemia
do coronavírus SARS-CoV-2.

Sacos de plástico
Garrafas de plástico
Tampas de garrafas de plástico
Embalagens de takeaway e fast-food, incluindo copos de
café descartáveis e respetivas tampas
Talheres e pratos de plástico (também palhetas de café
de plástico e palhinhas de plástico)
Embalagens de plástico de doces, bolachas, batatas
fritas, etc.
Cotonetes com bastão de plástico
Toalhitas de limpeza, tampões e pensos higiénicos
Poliestireno (‘esferovite’)
Número total de plásticos descartáveis
Pedaços pequenos de plástico com menos de 2,5 cm
Outros objetos de plástico não identificáveis

RESÍD UOS NAS MARG ENS DO RIO

Transecto 1

Transecto 2

Metal

Transecto 3

Latas de bebida

Ponto de
Ponto de
Ponto de
Ponto de
Ponto de
Ponto de
Ponto de
Ponto de
Ponto de
amostragem amostragem amostragem amostragem amostragem amostragem amostragem amostragem amostragem

B

C

A

B

C

A

B

C

Total

Papel

Caricas
Papel de alumínio
Outros objetos de metal não identificáveis
Vidro

Beatas de cigarro

Garrafas de vidro

Plástico

Outros objetos de vidro não identificáveis

Pedaços de vidro
Outros resíduos

Metal

Beatas de cigarro

Vidro

Papel
Têxteis (roupa, sapatos, restos de tecidos)

Restos de comida

Borracha (pneus, elásticos)

Outros resíduos

Balões

Total

Resíduos locais:

Outros resíduos não identificáveis
Número total (incluindo plástico descartável)

Por m²

Resíduos por m²
em cada zona da
margem do rio:

Número

Plástico

AT EN ÇÃ O!

Depois de introduzidos os resultados, peçam aos outros grupos que
preencham as tabelas. Saberão assim mais sobre o vosso rio e os
tipos de resíduos lá existentes.

A

VARIE DADE DE RESÍD UOS
NAS MARG ENS DO RIO

Grupo B

Antepraia (média de A + A + A)

Pós-praia (média de B + B + B)

Coroa da margem (média de C + C + C)

Proporção
de plástico
descartável

%

Comprimento
da margem do
rio investigada

m

Peso dos
resíduos de
plástico

kg

Peso de todos os
resíduos, incluindo
plástico

kg

Grupo C

Início

Velocidade de fluxo

Fim

m/s
Tempo
em segundos

Objeto
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Itens flutuantes

RESÍD UOS FLUTU ANTES

1.º pau

km/h

2.º pau

Largur a observada, em m:

Tempo em minutos

Largur a do rio,
em m:

Lista de resíduos flutua
ntes (item e material ,
p. ex. garrafa (plástico),
saco (papel), fio (outro))

3.º pau

grupo Extra

Microplásticos de
maiores dimensões

Fragmentos

Microesfe

Total

Número total de resídu

os flutuantes

Agricultura
Transporte marítimo
Pesca

2

3

Data da amostragem:

Problemas
durante as
amostragens

Não

Sim

Condições atmosféricas
nos últimos sete dias

Grupo A

Chu va forte, inundações

Grupo B

Tempestade, ventos fortes

Grupo C

Calor, sec a

Grupo extra

DO RI O

m
Total

s

Muitos problemas

Provas

Visitantes nas margens do rio

Indústria

1

mostr age

Por m ²

Residentes

Deposição ilegal de resíduos

Ponto de a

Total

Alguns problemas

Não

Possivelmente

Fontes de resíduos

ÕE S NA S MA RG EN S

Coordenadas do ponto de amostragem:

EQUIPA DE REPÓR TERES
Sim

Grupo D

ras

Fragmento

Número de fragmentos recolhidos
Número por 1000 l
de água

DE MA IO RE S DI ME NS

Microplás
ti
maiores d cos de
imensões

Sem problemas

Microesferas

MI CR OP LÁ ST IC OS

Tempo em minutos

Fim

Início

Maiores problemas
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Partilhem OS

VOSSOS DAD OS
Depois de avaliarem os vossos resultados, devem carregar os dados principais, bem como
as fotos, no seguinte site:
plastic-pirates.eu/pt/results/data-upload
Pensem num nome para o vosso grupo, que
irão utilizar quando carregarem os resultados, para que os outros grupos do projeto
possam comparar os resultados deles com os
vossos.
Para isso, vão ao site e preencham os
campos. Idealmente, deverão designar uma
pessoa para introduzir todos os dados. Os
investigadores na Alemanha, Portugal e Eslovénia também precisam dos vossos resultados originais, para avaliarem e interpretarem
os vossos dados cientificamente. Por isso,
carreguem um ficheiro digitalizado ou uma
foto das páginas de resultados preenchidas
(28 e 29). Introduzam os vossos dados duas
semanas após o fim do período da campanha,
no máximo.

Os vossos dados estão carregados –
e agora?
Já fizeram a vossa parte – agora, é hora de
outros porem mãos ao trabalho. Está tudo nas
mãos dos parceiros de investigação alemães,
portugueses e eslovenos, que irão avaliar os
dados submetidos por todos os grupos do projeto. Como este é um estudo em larga escala,
irá demorar algum tempo até que tudo
esteja alinhado com os padrões científicos. Vamos manter-vos a par da
investigação científica através das
redes sociais:
plastic-pirates.eu/pt/socialwall
Podem encontrar aqui os resultados
de períodos anteriores:
plastic-pirates.eu/pt/results/analysis
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NOME DO VOSSO GRUPO

Grupo C
• Velocidade de fluxo do vosso rio:

Data da AMOSTRAGEM
(DD)

.

(MM) .

LOCAL DA AMOSTRAGEM

(YYYY)

NOME DO RIO

• Resíduos flutuantes: foram observados
• Microplásticos de maiores dimensões:

itens de resíduos
 icroplásticos de maiores
m
dimensões por 1000 l de
água do rio

Grupo Extra
•

COORDENADAS DO LOCAL QUE ESCOLHERAM
Latitude

.

Longitude

.

microplásticos de maiores dimensões por m² de praia fluvial

NÚMERO DE PARTICIPANTES
IMAGENS DOS OBJETOS ENCONTRADOS E DADOS ORIGINAIS

FOTO DO VOSSO GRUPO
Grupo A
• Resíduos nas margens do rio:

pedaços de resíduos por m²

Grupo B
• Número de pedaços de resíduos de plástico descartável:
• Número total (incluindo plástico descartável):
• Peso de todos os resíduos, em kg:

• Fotos dos resíduos recolhidos nos pontos de amostragem (Grupo A)
• Fotos dos resíduos das diferentes categorias de resíduos (Grupo B)
• Foto da rede de amostragem no rio e fotos de resíduos flutuantes,
se aplicável (Grupo C)
• Foto/digitalização das páginas 28 e 29 com todos os dados recolhidos.
O carregamento dos dados irá demorar cerca de 20 minutos. Irão receber
uma confirmação por e-mail, uma vez concluído o carregamento com sucesso.
Este e-mail irá conter um link de confirmação no qual terão de clicar
para publicar os dados. Estejam à vontade para nos contactar em caso de
dificuldades técnicas ou dúvidas: plastic-pirates.eu/pt/contact.
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Lixo encontrado NOS

RIOS europeus
Agora, podem ir a plastic-pirates.eu/pt/results/map para comparar os vossos dados com os dos outros grupos. Preencham a tabela
e respondam às perguntas da caixa.

COMPARAÇÃO

:
S
O
D
A
T
L
U
S
E
DE R

Velocidade de fluxo do rio, em m/s
Resíduos por m² de margem do rio

Os nossos
resultados

Média no nosso
país

Média na Europa

Como consideram a poluição por
resíduos no vosso rio?

ES C A L A

Proporção de plástico descartável em percentagem
Número total de resíduos flutuantes em 30 minutos
Microplásticos de maiores dimensões por 1000 litros de
água do rio
Microplásticos de maiores dimensões por m² de praia
fluvial

1
Sem
poluição

2

3

4

5

6
Poluição
gr ave
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Encontrem respostas para as seguintes perguntas:
•O
 s outros grupos do projeto encontraram mais ou menos resíduos
do que vocês?
• Há algum local no vosso país onde tenham sido encontrados muitos resíduos? Qual a situação nos outros países?
• Quais podem ser as causas?
• Qual o material mais abundante dos resíduos encontrados nos rios
europeus?
• As tuas amostras apresentam alguma diferença das outras?
• De onde acham que provêm os resíduos nos diferentes países?
• Que rios transportam mais resíduos para o mar e porquê (p. ex.
tamanho e comprimento do rio, volume total/caudal de água, proximidade de cidades e zonas industriais)?

?

Assinalem o seguinte no mapa da página 9:
• Os locais de amostragem com maior número de cada um dos tipos de resíduos
• O vosso rio e local de amostragem
• Um rio com uma corrente particularmente lenta e um rio com uma corrente particularmente rápida
Comparem estas velocidades de fluxo com as do vosso rio e discutam a influência que
podem ter nos resíduos nas margens. Anotem algumas ideias.
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AVALIAÇÃO E

ACOMPANHAMENTO

Grupo

Introduziram os vossos resultados. Agora, é hora de responderem às perguntas colocadas pelo vosso grupo.

Resposta à pergunta 1:

SURGIRAM
NOVAS
PERGUNTAS?

Resposta à pergunta 2:

Resposta à pergunta 3:
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O QUE ME
?
FAZ PENSAR –
E ME INSPIRA
OS
V
E
U
Q
S
A
T
N
U
A AGIR PERGAM MAIS LONGE

Qual consideram ter sido o maior desafio?

A quem gostariam de falar do projeto, e porquê?

LEV

Como é que a campanha mudou a forma como encaram a questão dos
resíduos plásticos?

O que aprenderam sobre vocês durante o projeto?

O que acharam particularmente surpreendente durante o programa?

De que forma é que a vossa compreensão do termo
‘ciência’ mudou ao longo do projeto?
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AGORA, É CONTIGO ...

SEM PLÁS TICO
A OPÇÃ O NA HORA DAS COMP RAS:
A ESCOLH A É TUA!
Sempre que compramos um produto, estamos a votar
e a informar o fabricante ou o vendedor que queremos
comprar mais daquele produto. Descobre como podes
comprar produtos com menos embalagens.

Depois de investigarem a poluição do vosso rio, devem pensar como podem
abordar o problema dos resíduos plásticos no ambiente. Formem grupos,
escolham um tópico e desenvolvam um projeto à volta desse tema. As
perguntas devem servir de inspiração para desenvolver e implementar as
vossas próprias ideias.

• Na hora de comprar, o que é importante para os clientes?
• Estariam preparados para pagar mais por artigos com
menos embalagem?
• Que obstáculos nas compras em mercados de produtores ou
em lojas de venda a granel?

REDU ZIR
O TEU PAPEL NA REDUÇÃO DOS
RESÍDUOS PLÁS TICOS QUE PRODUZES

INFO RM AÇ ÃO

Nem todos os plásticos
descartáveis são maus! Faz
sentido que alguns produtos
sejam fabricados em plástico
e que só sejam usados uma
vez, tais como artigos hospitalares que ficam contaminados depois de serem utilizados. Estes artigos são muito
úteis, mas é preciso garantir
que são corretamente eliminados e que não acabam no
ambiente.

1

Pensa de que forma tu, talvez até em
conjunto com os teus amigos e família, podem evitar produzir resíduos
no vosso dia-a-dia.
•E
 m que atividades ou em que dias
da semana se produzem mais
resíduos?
• De que material são feitos os
resíduos?
• Que alternativas há e qual o grau
de dificuldade de as usar no diaa-dia?
• Que quantidade de resíduos poderias poupar com isto?

!

1
2

2
3

3
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Upcyclin g
COMO NOVO S!

Desenvolveste um projeto e/ou investigaste
mais a fundo o tópico dos resíduos plásticos?
Gostaríamos de ouvir o que tens para dizer!
plastic-pirates.eu/pt/contact
#PlasticPiratesEU

DIVU LGAR
REPE NSAR E MUD AR
Upcycling significa dar uma nova função aos resíduos, que voltam assim a
ter valor.
•Q
 ue resíduos são gerados na tua zona
que não são reutilizados de outras
formas?
• Como se podem transformar os resíduos num novo produto, com um novo
valor?
• Quem poderá precisar do produto?
• Há efeitos secundários negativos ou
positivos (p. ex. para o ambiente)?

Só é possível haver mudança se alertarmos os outros para o problema.
•C
 omo podes consciencializar as pessoas para um problema ambiental à
tua escolha (p. ex. escrever um artigo,
fazer um filme em stop-motion)?
• Que grupo-alvo esperas alcançar e
qual a mensagem que queres passar?
• Quem são os decisores (p. ex. na área
da política, indústria, comércio) e de
que forma as medidas são implementadas por eles?

Mais informação disponível no capítulo ‘Agora, é contigo’ dos materiais didáticos e fichas de trabalho.
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Parceiros
Plastic Pirates – Go Europe! é uma iniciativa conjunta de ciência cidadã desenvolvida pelo Ministério Federal da Educação e
Investigação alemão (BMBF), em colaboração com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior português e o Ministério da Educação, Ciência e Desporto esloveno.
O projeto Plastic Pirates – Go Europe! é coordenado por vários parceiros na Alemanha, Portugal e Eslovénia:
A Kieler Forschungswerkstatt (Fábrica da Ciência de Kiel, Alemanha) é um laboratório
conjunto da Universidade de Kiel e do Instituto Leibniz para a Ciência e a Matemática
onde os alunos aprendem, ensinam e realizam investigações. A Fábrica da Ciência de
Kiel disponibiliza aprendizagens extracurriculares e investigação para alunos e professores, em colaboração com alunos universitários e cientistas – ambas as vertentes
sob a forma de programas escolares e de ciência cidadã.
forschungs-werkstatt.de
O Ecologic Institute (Berlim, Alemanha) é um laboratório académico independente
para a investigação ambiental e análise de políticas. O instituto introduz novas descobertas e ideias na política ambiental e promove o desenvolvimento sustentável. Uma
das suas principais prioridades é o fortalecimento da investigação, da educação e do
discurso no âmbito da política ambiental à escala europeia e internacional. O Ecologic
Institute está presente em Berlim, Bruxelas e Washington DC.
ecologic.eu
A Ciência Viva (Lisboa, Portugal) é uma agência portuguesa para a promoção do
envolvimento dos cidadãos nas áreas da Ciência e Tecnologia que atua em conjunto
com uma rede nacional de instituições académicas. A atividade da Ciência Viva é desenvolvida em estreita colaboração com laboratórios de investigação; especialmente

para a campanha Plastic Pirates – Go Europe! estabeleceu parcerias com diversas
instituições científicas: CCMar, Centro de Ciências do Mar em Faro, MARE - Centro de
Ciências do Mar e do Ambiente pólos MARE-UNLisboa e MARE-UCoimbra, e o CIIMAR
- Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, no Porto.
cienciaviva.pt
O Ministério da Educação, Ciência e Desporto da Eslovénia promove o desenvolvimento de uma sociedade académica responsável, criando condições estruturais para o
desenvolvimento de gerações socialmente responsáveis e ativas. Em conjunto com
outros parceiros, o Ministério trabalha para a criação de uma sociedade inclusiva,
igualitária, sustentável e criativa, num contexto de aprendizagem contínua. O Ministério apoia ainda a dedicação dos jovens e a sua participação em atividades desportivas.
O Ministério colabora de perto no projeto Plastic Pirates – Go Europe! através de
diversos institutos de investigação e outros parceiros da Eslovénia.
gov.si
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PARCEIROS
Em conjunto com os parceiros abaixo, Alemanha, Portugal e Eslovénia irão apoiar o acompanhamento e a coordenação da campanha Plastic Pirates – Go Europe! entre 2020 e 2021, no contexto da presidência tripartida do Conselho da União Europeia:

Aviso legal
Publicação
Bundesministerium für Bildung und
Forschung / Ministério Federal da
Educação e Investigação (BMBF)
Grupo de projeto ‘Presidência do
Conselho da UE’
53170 Bona, Alemanha

Conceção editorial, desenvolvimento
e execução
Tim Kiessling¹,², Katrin Knickmeier¹,
Katrin Kruse¹, Dennis Brennecke¹,
Alice Nauendorf¹, Martin Thiel²,
Linda Mederake ³, Doris Knoblauch³,
Carla Lourenço ⁴

Ideia, edição e design da primeira
edição, em 2016, e da segunda edição,
em 2017
Gabinete de Comunicação Científica –
DLR Projekttr.ger e.V.;
familie redlich AG – Agentur für
Marken und Kommunikation;
KOMPAKTMEDIEN – Agentur für
Kommunikation GmbH

¹

Edição e design da terceira edição, em
2018, e da quarta edição, em 2019
Instituto Ecologic
Design da quinta edição, em 2020
familie redlich AG – Agentur für
Marken und Kommunikation
KOMPAKTMEDIEN – Agentur für
Kommunikation GmbH

Kieler Forschungswerkstatt
Universidad Católica del Norte, Chile
³
Instituto Ecologic
⁴
Ciência Viva, Portugal
²

Créditos fotográficos
P. 1 BMBF/Chaperon;
Ministério da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior (República Portuguesa),
Nebojša Tejić, STA
P. 5 superjoseph/shutterstock.com
P. 9 FrankRamspott/istockphoto.com,
Intrepix/adobestock.com
P. 17 Kieler Forschungswerkstatt
P. 36 Lena Aebli/Instituto Ecologic
P. 37 Lena Lensen/pixabay.com,
happymay/shutterstock.com
Última atualização
Junho 2020

Este conteúdo é publicado sem custos,
como informação especializada do
Ministério Federal da Educação e
Investigação alemão. Não se destina a
ser vendido e não pode ser usado para
fins de campanha eleitoral de partidos
políticos ou grupos.

Plastic Pirates – Go Europe! é uma campanha conjunta do Ministério Federal da
Educação e Investigação alemão, em colaboração com o Ministério da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior português e o Ministério da Educação, Ciência e
Desporto esloveno. A campanha vai realizar-se nos três países entre 2020 e 2021,
inserida na presidência tripartida do Conselho da União Europeia. Os objetivos da
campanha são fortalecer a colaboração científica na Europa, promover a excelência
no âmbito da ciência cidadã e aumentar a consciencialização ambiental.

