Dados Para Transecto Costeiro
Nome do local:

Data:

Número do transecto: ______ de ________

Comprimento do transecto (m):

Largura do transecto (m):

Número total de pessoas coletando:

Subamostras?

Medida das subamostras:

Dimensão de cada subamostra
(ex. 50cm x 200cm)

S

N

Latitude: …………………………………………………………………
Início do transecto:

Latitude e Longitude em graus decimais (dd.dddd)

Longitude: ………………………………………………………………

Horário de início do transecto

Horario de início (00:00): ….……………………………………

Nome do fotógrafo e número da foto, tirada no ponto
inicial do transecto

Foto nº / nome do fotógrafo: .………………………………..
Latitude: …………………………………………………………………
Final do transecto:

Latitude e Longitude em graus decimais (dd.dddd)

Longitude: ………………………………………………………………

Horário de final do transecto

Horario de término (00:00): …...……………………………..

Nome do fotógrafo e número da foto, tirada no ponto
final do transecto

Foto nº / nome do fotógrafo: ….…….………………………
Distância para a linha
dominante de
resíduos (m):

Distância da água à linha de maior acúmulo de resíduos
(em metros) no momento da amostragem. Se não houver
linha óbvia de resíduos, usar NA.

Gradiente de praia:

Diferença na elevação do início ao final do transecto.
A = < 1 m (menos que a altura do quadril)
B = 1-2 m (da altura do quadril à altura da cabeça)
C = 2-4 m (de 1-2 alturas de corpo)
D = 4-8 m (de 2-4 alturas de corpo)
E = > 8 m (mais que 4 alturas de corpo)

A

B

Lama

Tipo de substrato:

Cascalho

Cinza

Laranja
Vermelho

Arbustos (< 3m)

Gramado em tufos

Pasto de grama

Baía
N

Retilínea
NE

Evidência de descarte?
(circule um ou mais)
Evidência de atividades recentes
na área do transecto:
(circule um ou mais)

Marrom
Verde

Cor predominante do substrato

Barreira com enrocamento Construções urbanas

Ávores(> 3m)

Exposição da costa
ou morfologia:

Tipo principal de substrato

Manguezal

Amarelo

Preto

Tipo de costa:

E

Roschoso

Branco / creme

Penhasco

D

Areia

Seixo

Cor do substrato (se
visível):

Direção:

C

E

SE

Nenhuma

Estrutura física da costa, onde a praia encontra
a vegetação terrestre

Dunas
Manguezal

Morfologia da praia onde a coleta é conduzida.
Baseada em 50 m a cada lado do transecto.

Promontório rochoso
S

SO
Construção

O

NO

N/A

Doméstica

Direção quando está olhando para a água

Outro (especifique):

Nenhuma
Limpeza de resíduos
Lixo descartado aparente
Tempestade ou alagamento
Ventos fortes
Evento público

Comentários:

Name of data recorder:

Name of person who entered data:

Jardinagem/poda

Name of data recorder:

Name of person who entered data:

