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Atividade Coastwatch 

2 de março de 2010 

 

 

Grupo das Galinhas - sultanas 

 

O Meu Caderno de Registos 

 

Local: Praia de Faro 
Nut 151, bloco 30, unidade:_______________ metros 

 
Nome do Cientista: 
Idade: 
Escola: Escola Joaquim Magalhães 
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Antes de preencheres o questionário deves tomar atenção às seguintes regras: 

 

 Cada questionário deve ter informação sobre uma unidade de 500 metros; 

 As observações devem ser realizadas no período de maré vazia; 

 O percurso deve ser feito a pé e desde a linha de água até ao limite da maré cheia; 

 Não deves afastar-te do meu grupo, por nenhum motivo; 

 Para recolheres lixo deves usar luvas; 

 Não deves mexer em penas ou qualquer vestígio de animais mortos; 

 Hoje és um cientista, por isso, fica bem atento para poderes registar tudo o que 

observares no teu caderno de campo; 

 Protege a praia, não pises as dunas; 

 Diverte-te e mãos à obra! 

 

Atenção a esta imagem, vai-te ajudar a preencher o questionário: 
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1 - Já tinhas estado antes nesta praia: 

□ Nunca tinha cá estado; 

□ Esta é a primeira vez; 

□ Já cá estive muitas vezes. 

 

2 – Agora vamos medir distâncias. Cada passada larga é 1 metro. Mede a largura aproximada 

da de cada zona e assinala o tipo de coberto dominante. 

 

Zona Metros Tipo de coberto 

Zona Supratidal (Zona entre a linha 

normal de maré cheia e a linha máxima 

atingida nas marés vivas). 

  

Zona Intertidal (Zona entre as linhas 

normais de maré cheia e da maré vazia). 

  

 

3 – Encontras-te algumas plantas na zona intertidal, quais? 

□ Spartina; 

□ Zoostera (erva do mar); 

□ Algas castanhas e/ou vermelhas; 

□ Algas verdes (pedaços ou pequenas bandas); 

□ Algas verdes (cobertura extensiva); 

□ Algas a apodrecer. 
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4 – Vamos observar. Fica atento, e vê se encontras algum destes animais. Assinala se estava 

vivo ou morto.  

 

Sugestão: Faz um tracinho na coluna da “quantidade” cada vez que encontrares um destes 

animais, e no fim, fazes a conta. 

 

Animal Quantidade vivo morto 

Alforrecas    

Vermes ou seus 

vestígios 

   

Moluscos  

(ex. mexilhão) 

   

Crustáceos  

(ex. caranguejos) 

   

Peixes    

Aves marinhas    

Golfinhos    

Ratos    

Outros. Quais? 

 

   

 

 

5 - Encontraste alguma ave com vestígios de óleo e/ou nafta? Estava viva ou morta? 

 

 

 

 



 

 

5 

 

6 – Agora vamos contar o lixo de grandes dimensões. Observa e vai registando a quantidade 

e o tipo de lixo que vais encontrando na praia.  

 

Sugestão: Faz um tracinho na coluna da “quantidade” cada vez que encontrares um destes 

resíduos, e no fim, fazes a conta. 

 

Objetos de grande dimensão Quantidade 

Materiais de grande dimensão 

(ex. cimento, entulho, etc.) 

 

Objetos metálicos de grandes dimensões 

(ex. carros abandonados, máquinas, etc.) 

 

Objetos domésticos (ex. cama, carpetes, 

peças de mobiliário geral) 

 

Lixo doméstico em sacos ou amontoado  

Destroços de barcos ou partes metálicas 

de barcos 

 

Alimentos ou resíduos alimentares em 

grandes quantidades (ex. despejos de 

restaurantes) 
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7 – Agora vamos contar o lixo normal. Observa e vai registando a quantidade e o tipo de lixo 

que vais encontrando na praia.  

 

Sugestão: Faz um tracinho na coluna da “quantidade” cada vez que encontrares um destes 

resíduos, e no fim, fazes a conta. 

 

Resíduos Quantidade 

Garrafas de vidro  

Garrafas de plástico  

Latas de bebidas  

Suportes de plástico para latas de 

bebidas 

 

Sacos de plástico para compras  

Pacotes de bebidas ou leite em cartão  

Pneus  
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8 – Observaste alguns destes resíduos? Em que zona da praia?  

Sugestão: assina com um certo ( ) a zona em que encontraste. 

 

Resíduos Zona Supratidal Zona Intertidal 

Aparelhos de pesca em plástico 

(ex. redes, linhas, sacos) 

  

Embalagens em material sintético 

(ex. suporte de latas de bebidas) 

  

Recipientes de plástico duro   

Esferovite e/ou outros materiais similares   

Material sanitário   

Outros plásticos    

Alcatrão, óleo, petróleo e/ou diesel   

Recipientes de substâncias potencialmente 

perigosas (produtos químicos) 

  

Têxteis, artigos de vestuário (ex. sapatos, luvas, etc.)   

Papel, cartão ou madeira   

Alimentos (ex. restos de peixes e de ossos)   

Fezes (de mamíferos)   

Resíduos de material médico   

Vidros (incluindo lâmpadas)   

Latas (incluindo latas de spray)   

Pequenos pedaços de nafta / alcatrão   
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9 - Se já conhecias esta praia, indica com um X se houve modificações na aparência desta 

unidade devido a recentes condições meteorológicas. 

□ Está mais limpa que o habitual; 

□ Está pior do que o habitual; 

□ Está na mesma; 

□ Não sei. 

 

10 – Achas que esta praia está ameaçada? Se sim, assinala a causa. 

□ Erosão marítima; 

□ Extração de areias; 

□ Construção; 

□ Poluição; Que tipo?__________________________________________ 

□ Descargas de lixo ou entulho; 

□ Pressão turística excessiva; 

□ Outro _____________________________________________________ 

 

 

 Chegamos ao fim do nosso questionário. 

Todos junto é possível, podemos mesmo proteger as nossa praias, 

e a Mãe Natureza! 

Muito obrigado pela tua ajuda. 
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E agora que já cumprimos a nossa missão, vamos saber mais um pouco sobre mim… 

 

Galinha – sultana 

 

Também conhecida por caimão-comum é uma ave da família Rallidae. Distingue-se pela 

plumagem azul e pelo bico e patas vermelhos. Distribui-se por quatro continentes: Europa, 

África, Ásia e Oceânia. A sua distribuição na Europa limita-se à Península Ibérica e à Sardenha. 

Frequenta lagos com abundante vegetação emergente, à qual recorre como zona de refúgio.  

 

 

 

Há vinte anos era uma das aves mais raras de Portugal. A sua área de distribuição cingia-se à 

Ria Formosa e a espécie estava em risco de desaparecer como nidificante. No entanto, ao 

longo da década de 1990 a espécie encetou uma espetacular recuperação e hoje ocorre não só 

um pouco por todo o Algarve, como também em certas zonas húmidas do Alentejo. As aves 

escondem-se frequentemente por entre a vegetação, mas as suas vocalizações, que fazem 

lembrar um trompete, denunciam a sua presença.  

 

 

 

E sobre os meus amigos… 
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Flamingo 

O flamingo (Phoenicopterus spp.) é uma ave pertencente à família Phoenicopteridae da ordem 

Phoenicopteriformes. 

 

Os flamingos são aves pernaltas, de bico encurvado, que medem entre 90 e 150 cm. O tom 

rosado dos flamingos é a característica mais marcante destas aves. Apesar de o flamingos ser 

sobretudo associado ao cor-de-rosa, a plumagem desta espécie é sobretudo esbranquiçada, 

ainda que com alguns tons rosados. O bico é espesso e recurvado, sendo rosado na base e 

preto na ponta. Os juvenis são acastanhados, adquirindo o tom rosado muito mais tarde. 

 

 

São animais que se alimentam de algas e pequenos crustáceos através de filtração. Os 

flamingos são aves gregárias, que vivem em bandos numerosos junto a zonas aquáticas. 

Frequentam os lagos e lagoas de água salobra ou salgada. Deslocam-se entre as costas 

europeias e africanas do Mediterrâneo, pela costa atlântica de Portugal e ainda pela costa 

africana atingindo a Guiné-Bissau.A sua população mundial é estimada em mais de 5000 000 

indivíduos.  
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Amêijoa 

 

 

A Amêijoa é um molusco bivalve. A característica morfológica mais evidente destes animais é o 

facto de terem o corpo dentro de uma concha constituída por duas partes. Cada uma dessas 

partes denomina-se valva, daí o nome bivalves (igual a duas valvas). Dentro da concha está o 

corpo, mole, formado pelos vários órgãos, manto, pé e brânquias. 

 

Os bivalves são seres exclusivamente bentónicos, isto é, vivem nos fundos, estando a maior 

variedade nos substratos constituídos por sedimentos (areia, lodo, vasa). O seu habitat vai 

desde a zona verde de marés até águas mais ou menos profundas.  

 

Os viveiros situam-se na zona entre as marés, o que permite o acesso humano para a 

preparação do terreno e apanha de espécies. A sua distribuição é mais densa na parte central 

dos viveiros, onde sofrem menos o efeito da maré vazia e constantemente da falta de água. A 

grande variedade de sedimentos e a existência de numerosos locais de abrigo a diferentes 

profundidades fazem da ria formosa um local privilegiado para esta espécie. A Ria Formosa é 

um dos locais do país mais ricos em bivalves, nomeadamente amêijoa e berbigão. A Região 

Algarvia produz cerca de 90% dos bivalves consumidos no país, com uma produção anual de 

7000 toneladas.  
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Cão-de-água 

 

Dadas as suas especiais aptidões, gosto e vontade permanente de brincar na água, foi desde 

sempre companhia dos navegadores portugueses que, pelo mar fora, faziam grandes 

travessias oceânicas à descoberta de novas terras. Durante centenas de anos, foram também 

companhia de pescadores artesanais a bordo de pequenos barcos. Sempre prontos para se 

atirarem à água em busca de algum objeto que caísse borda fora, eram treinados como cão de 

busca e salvamento em ambientes marinhos ou fluviais. Nos anos 50 e 60 do século XX, a raça 

esteve à beira da extinção. Existe no Parque Natural da Ria Formosa o “Canil da Ria Formosa”, 

que se dedica à sua criação.  

 

Os cães de água portugueses são meigos, leais e de extrema obediência, estabelecendo laços 

de cumplicidade muito intensos com os donos. A água é a sua perdição. Adoram nadar, seja 

num lago calmo ou no mar mais agitado. Possuem nas suas patas umas membranas 

interdigitais semelhantes às encontradas nas aves palmípedes, que lhes permitem nadar com 

extrema facilidade  

 

Tamanho: Machos entre 50 e 57 cm de altura; fêmeas entre 43 e 52 cm de altura. 

 

Pelagem: Encontram-se dois tipos de pelo: um comprido e ondulado e outro mais curto e 

encaracolado. 

Cores mais comuns: Preto, castanho, branco e branco malhado.  
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Caderno de Notas 

 

Este é um espaço onde podes dar largas à tua imaginação e tirar as tuas próprias notas, fazer 

um desenho, escrever um poema, enfim, o que te sentires mais inspirado a fazer. 
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Avaliação da Atividade 

Coastwatch – 2 de março de 2010 

 

Esta parte destina-se à organização (ICCE) e aqui deves dar a tua opinião sobre as atividades. 

1 – Gostaste da Atividade Coastwatch? O que aprendeste? 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2 – O que gostaste mais? 

________________________________________________________________________ 

 

3 – O que gostaste menos? 

_______________________________________________________________________ 

 

4 – O que achaste da peça de fantoches?  

_______________________________________________________________________ 

 

5 – Qual a tua personagem favorita? Porquê? 

______________________________________________________________________ 

 

Agora entrega a tua avaliação a um dos monitores. Muito obrigado! 


