Dive Against Debris®

Cartão de dados

Dive Against Debris® é uma pesquisa sobre detritos marinhos subaquáticos. Registre por meio de Dive Against Debris® apenas os detritos que
encontrar submersos enquanto estiver praticando o mergulho autônomo. Os líderes de pesquisa devem registrar em um Cartão de dados todas as
constatações feitas pelos mergulhadores durante o mesmo mergulho individual de pesquisa. Depois, no caso de envio de dados em inglês, acesse
www.projectaware.org/DiveAgainstDebrisData para comunicar os dados on-line. Caso os dados estejam em outro idioma, envie por e-mail o Cartão de dados
preenchido para diveagainstdebris@projectaware.org. Encontre as instruções para a utilização deste formulário no guia de pesquisa Dive Against Debris®.
Data da pesquisa (DD/MM/AAAA)

Nome do local da pesquisa

Organização/Centro de mergulho

Localização do local da pesquisa (ponto de referência mais próximo que ajude a verificar a localização, ou seja,

Número de participantes

Coordenadas de GPS 		
do local da pesquisa

Duração da pesquisa (em minutos)

nome de via pública adjacente, cidade mais próxima, estado, país)

		

Longitude

(Configure Datum de mapa WGS84 no seu GPS)

Faixa de profundidade da
pesquisa (Circule uma opção: metros
ou pés)

Latitude 				

(Faça a leitura em graus decimais)

Área pesquisada (Circule uma opção:

Peso total de todos
os detritos coletados

m2 ou pés2)

Substrato predominante (circule uma opção)
areia
silte
cascalho
pedra

•
•
•

coral
grama marinha
outros (Especifique)

Condições climáticas da semana anterior

Nosso local de pesquisa
não continha detritos

(Circule uma opção: kgs ou lbs) Estimado: _______

_______máx________mín

OU Medido: _______

E-mail do líder da pesquisa

Nome do líder da pesquisa

•
•
•
•

OU

Ondas (circule uma opção)

Ecossistema (circule uma opção)
•
•
•

recife de corais
recife de arenito
alga

•
•
•

mangue
grama marinha
outros (Especifique)

Calmo (0–0,1 metros/0-4 polegadas de altura)
Suave (0,1-0,5 metros/4-19 polegadas de altura)
Fraco (0,5-1,25 metros/19 polegadas-4 pés de altura)
Moderado (acima de 1,25 metros/4 pés de altura)

Você encontrou
animais enroscados?

Identifique os animais encontrados
Identifique o item de detrito

Registre o número de cada animal enroscado
O animal estava:

morto?

ferido?

solto sem ferimentos?

Você tem conhecimento de um evento que poderia ter contribuído para os detritos que você documentou?
Em caso afirmativo, descreva e forneça uma confirmação (link a artigos na imprensa, etc.)

SIM

NÃO

Itens de preocupação local
Liste os três principais itens de detrito que você considera um problema no seu local e diga porquê.
1.
2.
3.
Qual foi o item mais excepcional encontrado?

Fotos

Animais enroscados, impactos dos detritos marinhos, itens que
você não consegue identificar, itens que você não removeu, etc.

SIM

Consulte mais informações no guia de pesquisa.

Conte cada item de detritos como um, qualquer que seja o tamanho. Veja Pequenos demais para contar no guia de pesquisa Dive Against Debris®
para a contagem de grandes quantidades de pequenos pedaços. Itens de detritos são relacionados de acordo com o principal material de fabricação. Liste
aqui os itens que não se enquadram nas categorias:
Outros itens de detritos (identifique o material)

© Project AWARE Foundation 2015

Total (llll l = 6)

Versão 2.2P - 09/2015 Página 1 de 2

Total (llll l = 6)

Materiais plásticos

Material de metal

01. sacolas: supermercado/lojas (plástico)

52. latas de aerossol/spray

02. sacos: lixo/detritos (plástico)

53. eletrodomésticos (residenciais)

03. recipientes ou embalagens de iscas

54. pilhas: AA, AAA, C & D, 6V, 9V, etc.

04. balões

55. baterias: automóvel ou embarcação

05. bolas

56. latas de bebida (alumínio)

06. cestas, engradados

57. latas: alimentos, suco, outros (folha de flandres)

07. garrafas de bebida: menos de 2 litros (plástico)

58. tampas (metal)

08. garrafas de bebida: 2 litros ou mais (plástico)

59. automóveis e peças de automóvel

09. frascos: água sanitária, produtos de limpeza

60. copos, pratos, utensílios para mesa, travessas (metal)

10. frascos: combustível/lubrificante

61. tambor: 55 galões

11. baldes, tambores ou garrafões: 2 litros ou mais

62. pesca: pesos, iscas, anzóis

12. boias ou flutuadores (plástico e poliestireno tipo
isopor)

63. pesca: armadilhas

13. tampas (plástico)

64. garfos, facas, colheres (cutelaria)

14. tapetes

65. cilindros/garrafas de gasolina, tambores: acima de
4 litros

15. filtros de cigarro

66. canos e barras de reforço

16. isqueiros para cigarro

67. anéis de abertura de latas: bebidas

17. pontas de charuto

68. lastros de mergulho autônomo

18. recipientes: fastfood, lancheiras ou similares

69. faixas para amarração ou fixação (metal)

19. hastes do tipo cotonete

70. arame, tela metálica, arame farpado

20. copos, pratos, garfos, facas, colheres (plástico)

71. envoltórios (folha metálica/metal)

21. fraldas

72. fragmentos de metal

22. pesca: linhas

Material de borracha

23. pesca: iscas artificiais, varas/varetas

73. preservativos

24. pesca: redes ou pedaços de rede

74. luvas (borracha)

25. pesca: armadilhas

75. câmaras de ar

26. embalagens ou isolamento de espuma

76. elásticos

27. embalagens de alimentos (plástico)

77. pneus

28. mobília ou acessórios (plástico)

78. fragmentos de borracha

29. luvas (látex)

Material de madeira

30. sinalizadores/cyalumes

79. pesca: varas e varetas

31. sacos de rede: frutas, legumes, frutos do mar

80. mobília e acessórios (madeira)

32. canos (plástico/PVC)

81. madeira serrada (processada ou cortada/aparelhada)

33. corda (plástico/nylon)

82. paletes

34. equipamentos de mergulho autônomo e snorkel,
máscaras,snorkels, nadadeiras

83. fragmentos de madeira

35. forros: encerados, folhas de plástico, embalagens
de palete
36. argolas ou suportes de pacotes de cerveja
37. faixas para amarração ou fixação (plástico)
38. canudos, agitadores

Total (llll l = 6)

Total (llll l = 6)

Material de tecido
84. sacos (aniagem/juta)
85. sacos (tecido)
86. luvas (tecido)
87. corda e barbante (tecido)
88. toalhas, trapos

39. seringas (plástico)
40. aplicadores de absorventes internos
41. embalagem e envoltórios de produtos de tabaco
42. escovas de dentes
43. fragmentos de plástico
Material de vidro ou cerâmica
44. garrafas de bebida (vidro)
45. boias (vidro)
46. copos, pratos, utensílios para mesa, travessas (vidro
ou cerâmica)
47. tubos de lâmpada fluorescente
48. embalagens: alimentos (vidro)
49. iluminação incandescente, lâmpadas, etc.
50. seringas (vidro)
51. fragmentos de vidro ou cerâmica

89. fragmentos de tecido
Material de papel/papelão
90. sacos (papel)
91. papelão: embalagens e caixas
92. papel: livros, jornais, revistas, etc.
93. fragmentos de papel/papelão
Materiais mistos
94. tijolos, blocos de concreto, pedaços de cimento
95. vestuário
96. equipamentos de computador e outros dispositivos
eletrônicos
97. sapatos, chinelos, sandálias, tênis, etc.
98. absorventes internos
99. fogos de artifício
100. brinquedos

Não conseguiu identificar o item de detrito?
Veja no guia de identificação de detritos Dive Against Debris® as imagens
de todos os itens de detritos.
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