
MATRIZ ORIGENS “Os Suspeitos do Costume” 

ORIGENS 
INDICADOR 

(Quantidade (Nº)) 

Turismo, Atividades Recreativas e influência urbana (má gestão de resíduos)  

Pesca e Aquacultura  

Navegação  

Saneamento (Artigos Sanitários e Relacionados com Águas Residuais)  

Artigos Médicos e Relacionados  

Artigos Médicos e Relacionados  

Agricultura  

Deposição ilegal de lixo (fly-tipping)  

Sem – Fonte  

TOTAL  

 

 

Na matriz a utilizar nesta atividade incluem-se as seguintes origens e indicadores com base na ficha de registo indicada e deixando 

em aberto a inclusão de outros itens também identificados durantes as diversas campanhas, bem como eventuais origens, 

principalmente para o caso das praias fluviais: 

• Linha de costa, incluindo fracas práticas de gestão de resíduos, turismo e atividades recreativas. Nestas fontes incluem-

se os itens de lixo resultantes das atividades terrestres tais como turismo, e atividades recreativas (utentes da praia, desporto, 

negócio de lazer e recreio, bares de praia, hotéis, festivais, deficiente gestão do lixo, etc.), assim como o lixo produzido em terra e 

arrastado pelo vento, tempestades e rios como resultado de uma deficiente gestão de resíduos, itens indicativos são: sacos de 

compras, garrafas de bebida, embalagens de comida, palhinhas e colheres, etc.  

• Pesca e Aquacultura. Nestas fontes incluem-se os itens exclusivamente ligados a estas atividades geradas pela pesca 

comercial e recreativa e unidades de aquacultura. Itens indicativos são: armadilhas caranguejos/lagostas, alcatruzes, armadilhas 

mexilhões e ostras, redes pesca, caixas de pesca, etc. 

• Navegação. Nesta fonte incluem-se todos os itens que foram gerados em qualquer tipo de embarcação de recreio, barcos 

de pesca, navios de cruzeiro, ferries, etc.. Itens indicativos são: contentores de óleo de motores, jerry cans, luvas (industriais) 

/profissionais (borracha), bidões óleo, etc.; 

• Deposição ilegal de lixo (fly-tipping). Nesta fonte incluem-se os itens que foram depositados ilegalmente. Itens 

indicativos são: partes de carro, cones de tráfego, resíduo de construção, aparelhos (frigoríficos, máquinas de lavar, etc.); 

• Artigos Sanitários e Relacionados com efluentes. Nestas fontes incluem-se itens de higiene pessoal e cosmética que 

foram depositados de modo não adequado. Estes itens provém de consumidores que os depositam na zona costeira ou os 

descartam nas sanitas acabando por chegar ao mar através do sistema de águas residuais. Podem também resultar de uma gestão 

inadequada de resíduos na costa ou no mar. Itens indicativos são: cotonetes, fraldas, cuecas, preservativos (inc. embalagens), 

tampões e aplicadores, etc. 



• Artigos Médicos e Relacionados. Nestas fontes incluem-se os itens resultantes de deposição inadequada de produtos 

médicos e farmacêuticos, quer pelos indivíduos ou unidades médicas e má gestão de resíduos hospitalares. Itens indicativos são: 

seringas e agulhas, recipientes médicos e farmacêuticos, etc.; 

• Agricultura. Nesta fonte incluem-se itens gerados pelas atividades agrícolas. Itens indicativos são: sacos de fertilizantes e 

comida animal, redes e recolha de azeitona, tiras de plástico de estufas, vasos das estufas ou hortos, etc.; 

• Sem – Fonte. Esta categoria inclui todos os itens que não se podem incluir em todas as outras categorias ou porque podem 

ter sido gerados por mais do que uma fonte ou não é possível atribuir origem devido ao desgaste. Itens indicativos são: espuma 

de esponja, baldes, luvas, fragmentos de plástico, etc.. 

 

Indicadores - Iniciativa “Do Rio ao Mar, sem Lixo!” 

 

ORIGENS INDICADOR 

Turismo, Atividades 

Recreativas (e influência 

urbana (p.ex. fracas práticas de 

gestão de residuos) 

Sacos de compras, garrafas de bebida, embalagens de comida, palhinhas e 

talheres/tabuleiros, copo/chávena, cápsulas/argolas e tampas plásticas e de metal, 

sacos de batatas fritas/guloseimas e paus de chupa-chupa, latas de bebidas, 

embalagens múltiplas – 4/6, garrafas de vidro, rolhas, folha metálica (alumínio), etc. 

Pesca e Aquacultura 

Caixas de pesca, luvas de borracha, flutuadores/boias, redes e peças de rede <50 cm 

e > 50cm, emaranhado de redes/cordéis, esferovite, alcatruzes para polvos, tubos 

luminosos, cabos/cordas >1cm e <1cm; chumbadas, 

armadilhas/redes/tabuleiros/bandas para ostras, mexilhão, caranguejos, lagostas, 

luvas (industriais /profissionais (borracha), etc. 

Navegação 

Recipientes de óleo de motores, jerry cans, bidões óleo, lâmpadas redondas e 

tubulares, cartuchos de silicone, grades de plástico, garrafas e recipientes (limpeza), 

paletes, embalagens industriais, capacetes proteção, caixas de papelão/tetrapacks, 

latas aerossol, latas comida, luvas (uso doméstico), tiras/bandas para 

empacotamento, etc. 

Saneamento (Artigos Sanitários 

e Relacionados com Águas 

Residuais) 

Cotonetes, toalhetes, fraldas, cuecas, preservativos (incl. embalagens), tampões e 

aplicadores, etc. 

Artigos Médicos e 

Relacionados 
Seringas e agulhas, recipientes (tubos, frascos) médicos e farmacêuticos, etc.; 

Agricultura 
Sacos de fertilizantes e comida animal, redes e recolha de azeitona, tiras de plástico 

de estufas, vasos das estufas ou hortos, etc. 

Deposição ilegal de lixo (fly-

tipping) 

Partes de carro, cones de tráfego, resíduo de construção (Material de construção 

p.ex. azulejo, telha), aparelhos (frigoríficos, máquinas de lavar, etc.), etc. 

Sem - Fonte 

Espuma de esponja, baldes, fragmentos de plástico, isqueiros, canetas, calçado, 

balões, recipientes (cosméticos), pacotes de cigarro, beatas de cigarro, brinquedos, 

jornais/revistas, etc. 

 

 


