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RESUMO 
 
 
 
Acidentes por derrames de petróleo no mar causam danos irreversíveis para o meio ambiente, 
para melhor tratar e prever os acidentes desde as últimas décadas diversos países adotaram 
planos de contingência, avaliação de risco e de vigilância marinha no combate à poluição por 
petróleo. Inicialmente, esses planos eram baseados apenas em observações, coletas de dados 
in situ, e experimentos laboratoriais. Em 1976, foi criado um índice de sensibilidade ao 
impacto por óleo através do quais os diferentes ecossistemas costeiros foram mapeados e 
hierarquizados em uma escala de sensibilidade relativa denominada de Carta de Sensibilidade 
Ambiental ao Derrame de Óleo (Cartas SAO), (NOAA, 1997). Para a elaboração da Carta de 
Sensibilidade Ambiental ao Derramamento do Óleo da área foi adotada uma metodologia 
baseada nas especificações e normas técnicas descritas pelo NOOA Coastal Sevice, adaptadas 
pelo Ministério de Meio Ambiente (MMA 2002) para a costa brasileira. Para a elaboração das 
Cartas SAO de São Tomé utilizou-se estudos sobre composição litológica, tipos de 
morfologia praial, parâmetros hidrológicos, composição do substrato, recursos naturais e 
atividades desenvolvidas em cada setor do litoral, que foram determinantes na classificação e 
caracterização do grau de risco ambiental dos compartimentos costeiros, relativos aos 
variados índices de sensibilidade ambiental. A região litorânea de São Tomé caracteriza-se 
por apresentar substratos arenosos, rochosos, lamosos e regiões com desenvolvimento de 
recifes coralíneos. Nas áreas foram caracterizados os Índices de Sensibilidade 1 (ISL1) 
evidenciado nas praias da Cidade de Neves norte do país que   apresenta estruturas artificiais, 
no terminal de  descarga de combustível. Caso ocorra derrame de óleo a permanência será de 
pequena duração e a remoção de modo natural. Índice 2 (ISL2) caracterizado por praias que 
apresentam costões rochosos e rochas  aflorantes no estirâncio, o substrato impermeável 
impede a penetração de óleo e a fina camada de sedimentos que, por vezes, se acumula na 
base da escarpa, é removida pelas ondas de tempestades. Índice 3 (ISL3) que apresenta 
substratos semipermeáveis, baixa penetração/ soterramento de petróleo, característico de 
praias dissipativas com areia grossa, média e fina remobilizadas pela ação das ondas. Índice 4 
(ISL4) caracterizado por substratos de média permeabilidade; moderada penetração/ 
soterramento de petróleo, que ocorre em praias dissipativas de areia grossa, sendo encontrado  
na praia Largato.A penetração do óleo é cerca de 25 cm de profundidade, a mobilidade do 
sedimento tende ao soterramento exigindo o manuseio de grande volume de sedimentos. O 
impactos sobre as comunidades bióticas inter-marés podem ser severos. Índice 6 (ISL 6)  
apresenta substratos de elevada permeabilidade; alta penetração/soterramento de petróleo, que 
ocorre na praia de  cascalho (seixos e calhaus), nesse caso, a percolação do óleo é  cerca de 
100 cm, e as praias de cascalho têm o nível mais elevado de impacto, devido à facilidade e 
profundidade de percolação do óleo e consequentes dificuldades de remoção. A limpeza pode 
ser difícil, devido à grande profundidade de penetração do óleo e baixa trafegabilidade, o 
jateamento com água pode ser uma solução parcial em enrocamentos. Índice 8 (ISL8) 
apresenta substratos impermeáveis e moderadamente permeáveis, abrigados, com epifauna 
abundante, ocorrendo enrocamentos "rip-rap" e outras estruturas artificiais não lisas. Índice 
10 (ISL10) encontrada nas zonas pantanosas com vegetação acima d’água, ocorre nos 
manguezais de Malanza na região sul da ilha. A identificação dos índices de sensibilidade e a 
elaboração das cartas indicaram a presença de área com abaixo indices e áreas com alto índice 
suscetíveis ao derramamento de óleo na região costeira do país. 
 
Palavras-chave: Zona costeira. Derrame de petróleo. Cartas SAO. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Accidental oil spills at sea cause irreversible damage to the environment, to better predict and treat 
casualties in the last decades many countries have contingency plans, risk assessment and 
surveillance in combating marine oil pollution. Initially, these plans were based only on observation, 
data collection in situ and laboratory experiments. In 1976 an index of sensitivity was created to 
determine the impact of oil through which the different coastal ecosystems were mapped and ranked 
on a scale of relative sensitivity known as Letter of Environmental Sensitivity to Oil Spill (Letters ARE), 
(NOAA,1997).For drafting the Charter of Environmental Sensitivity to Oil Spill in the area was adopted 
a methodology based on technical specifications and standards set by the Coastal NOOA Sevice, 
adapted by the Ministry of Environment (MMA 2002) for the Brazilian coast. For the development of 
SAO Letters of Sao Tome it was used the studies on lithological composition, types of beach 
morphology, hydrological parameters, substrate composition, natural resources and activities in each 
sector of the coast, who were instrumental in the classification and characterization of the degree of  
Environmental risk coastal compartiments, relative to various indices of environmental sensitivity.The 
coastal region of Sao Tome is characterized by having sandy bottoms, rocky, muddy areas and areas 
with development of coral reefs. Areas were characterized as a sensitivity index (ISL1) shown on the 
beaches of the city of Neves in the north of the country with artificial structures, the terminal discharge 
of fuel. In the event of spillage of oil to stay will be of short term duration and the removal of natural 
way. Index 2 (ISL2) characterized by beaches and rocky shores that have rocks outcropping in 
estirâncio, waterproof substrate prevents the penetration of oil and the thin layer of sediment that 
sometimes accumulates at the base of the escarpment, is removed by stormy waves.Index 3 (ISL3) 
submitting semi-permeable substrates, low penetration / burial of oil, typical of dissipative beaches 
with coarse sand, medium and fine remobilized by wave action. Index 4 (ISL4) characterized by 
substrates of medium permeability, moderate penetration / burial of oil, which occurs in dissipative 
beaches of coarse sand, found on the beach Largato.The penetration of oil is about 25 cm deep, the 
mobility of sediment tends to landfill by requiring the handling of large volumes of sediment. The 
impacts on intertidal biota can be severe. Index ISL 6 6 presents high permeability substrates, high 
penetration / burial of oil, which occurs in the shingle beach (pebbles and boulders in this case, the 
percolation of oil is about 100 cm, and gravel beaches have the highest level high impact due to the 
ease and depth of percolation of oil and the consequent difficulty of removal. Cleaning can be difficult 
due to the large penetration depth of the oil and low traffic, blasting with water can be a partial solution 
in rockfill. Index 8 (ISL8) features waterproof and moderately permeable substrates, sheltered, with 
abundant epifaunal occurring rockfill (“ rip-rap” and other artificial structures not smooth. Index 10 
(ISL10) found in wetlands whit vegetation above water, accurs in malanza mangroves in the south of 
the island. The identification of rates of sensitivity and the drafting of the letters indicated the presence 
of area below and areas with high susceptibility to oil spills in the coastal region of the country. 
 

Keywords: Coastal zone. Oil spill.  SAO Letters. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 2.1 – Mapa Geológico da Ilha de S.Tomé e Príncipe…………………….............. 14

Figura 2.2 – Mapa que mostra a CVL, das ilhas vulcânicas com suas respectivas............. 14

Figura 3.1 – Seção estratigráfica do Poço Ubabudo -1....................................................... 20

Figura 4.1 – Rota dos navios próximo ao mar de São Tomé.............................................. 25

Figura 4.2 – Navio abandonado na praia de Micoló............................................................ 26

Figura 6.1 – Plataforma de saída de dados no soft ANASED 5.0………………….......... 45

Figura 6.2 – Mapa com a localização das duas bóias oceanográficas em vermelho…...... 48

Figura 7.1 – Distribuição do valor de precipitação mensal do período.............................. 49

Figura 7.2 – Distribuição do valor da precipitação média mensal do ano 2007................. 50

Figura 7.3 – Distribuição da precipitação média mensal do ano 2009 – bóia 0N0E.......... 50

Figura 7.4 – Distribuição da precipitação médias anuais dos anos 2006 e 2007................ 50

Figura 7.5 – Distribuição dos valores médios mensais de umidade, em relação as bóias.  51

Figura 7.6 – Distribuição  da direcção do vento, usando bóia 0N0E.................................. 52

Figura 7.7 – Variação anual de ventos da bóia 0N0E No período 2006………………..... 52

Figura 7.8 – Distribuição da direção do vento, usando boia 6N8E.Periodo 2007….......... 52

Figura 7.9 – Variação anual de ventos da bóia 6S8E.……………………………............. 53

Figura 7.10 – Distribuição da variação de temperatura x profundidade da bóia 0N0E ..... 53

Figura 7.11 – Distribuição da variação de temperatura x profundidade da bóia 6S8E....... 54

Figura 7.12 – Valores das alturas das ondas……………………………………............... 54

Figura 7.13 – Circulação das correntes ceânicas…………………………………............ 55

Figura 7.14 – Velocidade média anual da direção da corrente referente ........................... 56

Figura 7.15 – Direção da corrente referente a bóia 6S8E………………………............... 56

Figura 7. 16 – Gráfico de salinidade na profundidade de bóia 0N0E.……………............ 57

Figura 7. 17 – Gráfico de salinidade na profundidade de bóia 6S8E……………….......... 57

Figura 7.18 – Espécie de manguezal da lagoa Malanza…………………………….......... 59

Figura 7.19 – Espécies da fauna marinha de São Tomé…………………......................... 60

Figura 7.20 – Perfil generalizado de uma praia apresentando suas divisões e os 

principais elementos morfológicos....................................................................................... 62

Figura 7.21 – Vista parcial da Praia Santana apresentando costa....................................... 63

Figura 7.22 – Recifes de coral da costa de Hotel Miramar…………………………........ 64



 

Figura 7.23 – Praia de cascalho, blocos de rocha no pós-praia……………………........... 65

Figura 7.24 – Afloramento de rochas vulcânicas na praia Lagoa Azul…………….......... 66

Figura 7.25 – Detalhe do substrato das areias litoclásticas…............................................. 68

Figura 7.26 – Detalhe do substrato das areias bioclásticas da praia Perigosa..................... 69

Figura 7.27 – Sedimentos das praias que apresentam substrato lamoso…………............. 69

Figura 7.28 – Estrutura artificial lisa exposta, Cidades das Neves (ISL1)………............. 70

Figura 7.29 – Costões rochosos na praia de Piscina em A e de Santana em B (ISL2)....... 71

Figura 7.30 – Praia dissipativas com areia média, praia do Jalé em A e em B................... 72

Figura 7.31 – Praia dissipativa de areia grossa da praia das Marlen Beach ( ISL4)……... 72

Figura 7.32 – Praia de cascalho (seixos e calhaus), praia Quinze (ISL6)........................... 73

Figura 7.33 – Enrocamento artificial abrigado da praia de Neves de São Tomé................ 74

Figura 7.34 – Enrocamento natural abrigado da praia Lagoa Azul (ISL8)…………......... 74

Figura 7.35 – Manguezais próximos a praia de Porto Alegre……………………............. 75

Figura 7.36 – Marismas próximos a praia de Micoló……………………………............. 75

Figura 7.37 – Carta total de Sensibilidade Ambiental ao Derramamento de Óleo da 

Bacia Marítima de São Tomé………………………………………………………........... 77

Figura 7.38 – Carta de Sensibilidade Ambiental ao Derramamento de Óleo a Bacia 

Marítima de S.Tomé – Espécies – Região Norte………………………………………..... 78

Figura 7.39 – Carta de Sensibilidade Ambiental ao Derramamento de Óleo a Bacia 

Marítima de S.Tomé – Atividades – Região Norte……………………………………...... 79

Figura 7.40 – Carta de Sensibilidade Ambiental ao Derramamento de Óleo a Bacia 

Marítima de S.Tomé – Recreação – Região Norte……………………………………....... 80

Figura 7.41 – Carta de Sensibilidade Ambiental ao Derramamento de Óleo a Bacia 

Marítima de S.Tomé – Espécies – Região Sul…………………………………………..... 82

Figura 7.42 – Carta de Sensibilidade Ambiental ao Derramamento de Óleo a Bacia 

Marítima de S.Tomé – Atividade – Região Sul………………………………………....... 83

Figura 7.43 – Carta de Sensibilidade Ambiental ao Derramamento de Óleo da Bacia 

Marítima de S.Tomé – Recreação – Região Sul………………………………………...... 84

Figura 7.44 – Carta de Sensibilidade Ambiental ao Derramamento de Óleo da Bacia 

Marítima de S.Tomé – Espécies – Região Oeste………………………............................. 85



 

Figura 7.45 – Carta de Sensibilidade Ambiental ao Derramamento de Óleo da Bacia 

Marítima de S.Tomé – Atividade e Recreação – Região Oeste……………………........... 86

Figura 7.46 – Carta de Sensibilidade Ambiental ao Derramamento de Óleo da Bacia 

Marítima de S.Tomé – Espécies – Região Leste………………………………….............. 88

Figura 7.47 – Carta de Sensibilidade Ambiental ao Derramamento de Óleo da Bacia 

Marítima de S.Tomé – Atividade – Região Leste……………………………………........ 89

Figura 7.48 – Carta de Sensibilidade Ambiental ao Derramamento de Óleo da Bacia 

Marítima de S.Tomé – Recreação – Região Leste………………………………............... 90

Figura 7.49 – Actividades presentes em quatros  regiões estudadas no litoral da Ilha de 

São Tomé………………………………………………………………………................. 

 
 
92   

Figura 7.50 – Distribuição das espécies encontradas em quatro regiões estudada do 

litoral da Ilha de São Tomé................................................................................................. 

 

93 

Figura 7.51 – Tipos de recreações presentes em todo litoral da ilha de São 

Tomé……….........................................................................................................................

 

94 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 
 
 

DEDICATÓRIA 

AGRADECIMENTO 

RESUMO 

ABSTRACT 

LISTA DE FIGURAS 

1 INTRODUÇÃO …………………………………………………………...................... 11

 1.1 Objetivo ………………………………………………………………….................... 12

 1.2 Sinópse …………………………………………………………………..................... 12

2 CARATERIZAÇÃO GEOAMBIENTAL DO PAÍS …………………...................... 13

 2.1 Geomorfologia e Geologia ……………………………………………....................... 13

 2.2 Solos …………………………………………………………………......................... 15

 2.3 Recursos Hídricos ……………………………………………………........................ 16

 2.4 Vegetação ………………………………………………………………..................... 16

 2.5 Climatologia………………………………………………………….......................... 17

3 BREVE HISTÓRIA DE  SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE E A DESCOBERTA DO 

PETRÓLEO ……………………………………………….............................................. 

 

19 

4 RISCO DE DERRAME  DE PETROLEO E ACIDENTES ……….......................... 22

  4.1 Acidentes Causados por Derramamentos de Petróleo……………............................. 23

  4.2 Medidas Preventivas para Derrame de Hidrocarboneto no Mar ……......................... 26

5 DESCRIÇÃO DAS CARTAS DE SENSIBILIDADE AMBIENTAL AO 

DERRAMAMENTO DE ÓLEO (Cartas SAO) ............................................................. 

 

29 

 5.1 Critério para Definição do Índice de Sensibilidade do litoral do Brasil ...................... 32

6 METODOLOGIA ………………………………………………………...................... 44

 6.1 Trabalhos de Campo …………………………………………………........................ 44

 6.1.1 Coleta de Sedimentos ………………………………………………….................... 44

 6.1.2 Analises Laboratoriais ………………………………………………....................... 45

 6.2 Metodologia de Gabinete ………………………………………………..................... 47

  6.2.1 Organização de Trabalho e Levantamento de Dados Pretéritos .............................. 47

7 RESULTADOS E DISCUSSÃO ………………………………………....................... 49

  17.1 Dimensão Física ........................................................................................................ 49

 7.1.1 Climatologia …………………………………………………………….................. 49



 

 7.1.2 Parâmetros Oceanográficos ……………………………………………....................... 54

 7.2 Dimensão Biológica …………………………………………………….......................... 57

 7.3 Dimensão Socioeconômica……………………………………………............................ 60

 7.4 Morfologia praial .............................................................................................................. 61

 7.4.1Caracterização das praias de São Tomé .......................................................................... 62

 7.4.2 Tipos de Substratos ........................................................................................................ 67

 7.5 Descrição e Interpretação dos Índices de Sensibilidade do Litoral (ISL) ………............. 70

 7.6 Confecções das Cartas de Sensibilidade Ambiental ao Derrame de Óleo ........................ 76 

 7.6.1 Cartas da Região Norte …………………………………………………...................... 76

 7.6.2 Cartas da Região Sul ………………………………………………….......................... 81

 7.6.3 Cartas da Região Oeste ……………………………………………….......................... 81

 7.6.4 Cartas da Região Leste …………………………………………................................... 87

7.7 Apresentação das Cartas de Sensibilidade Ambiental ao Derramamento de Óleo…......... 91

7.8 Considerações Finais.. …………………………………………....................................... 95

REFERÊNCIAS ……………………………………............................................................. 96

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CASTRO, A.C.F. – Determinação dos Índices de Sensibilidade Ambiental ao Derramamento de Óleo .......... 
 

 

11

1 INTRODUÇÃO 

 

O ambiente costeiro sempre foi muito explorado devido as facilidades que oferece à 

vida humana. Através de estuários, praias e lagunas as populações têm acesso aos recursos 

alimentares, naturais e possibilidade para escoamento da produção via transporte marítimo. 

Apesar do constante progresso da tecnologia de segurança operacional na exploração e 

no transporte de petróleo tem-se presenciado a cada dia grande número de acidentes de 

diferentes magnitudes. 

A exploração de petróleo, traz consigo uma série de fatores que degradam as condições 

naturais dos ambientes, tais como, despejos de resíduos industriais e esgotos domésticos não 

tratados, extração de recursos minerais, bem como, a exploração irracional das terras (ex. 

aterro de marismas e manguezais para usos agrícolas e pecuários). Junto com todos estes 

desgastes há ainda o impacto gerado pelos combustíveis (vazamento em postos de 

abastecimento, descarte de óleos lubrificantes, resíduos da queima de carvão, dentre outros) e 

o petróleo bruto que, durante o processo de extração, transporte e refino, pode impactar este 

ambiente. 

Um derramamento de petróleo pode causar sérios problemas ralacionados à qualidade 

da água, biota marinha, atividades econômicas (especialmente as atividades relacionadas ao 

transporte marítimo e atividade de pesca) e de turismo na região afetada. 

Nos locais onde ocorre derrames, os impactos ambientais podem persistir por décadas, 

dependendo do volume derramado, das características do produto e das condições 

oceanográficas no momento do acidente.  

Sendo assim, é necessário conhecer detalhadamente tanto os ecossistemas costeiros 

como suas características geoambientais, para auxiliar a tomada de decisões sobre prioridade 

de proteção para minimizar os impactos dos derrames de petróleo.  

Desenvolveu-se esta pesquisa para dar respostas aos possíveis derramamentos de óleo 

na região litorânea de São Tomé. A determinação da área  estudada deveu-se a localização  do 

terminal do Porto de Neves que recebe combustível de outros países e, a zona costeira 

marítima do país que serve de rotas de navios de transporte de óleo que, em caso de 

derramamento podem atingir o litoral.  

A zona costeira de São Tomé está caracteriza pela presença de praias, lagoas, 

manguezais e marismas passíveis de contaminação por derramamento de óleo, que alteram as 

propriedades físicas, químicas e biológicas desses ambiente. Os derrames afetam, também, a 

saúde, a segurança e o bem  estar da população, as atividades sociais e econômicas. 
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1.1 Objetivos 

 

O presente trabalho contempla como objetivo geral determinar os índices de 

sensibilidade ambiental ao derramamento de óleo do litoral de São Tomé e como objetivos 

específicos: 

● Indentificar as feições das praias; 

● Identificar os diferentes tipos de substratos de praias; 

● Analisar os sedimentos do ambiente praial; 

● Caracterizar o índices de sensibilidade ambiental da região; e  

● Elaborar as cartas de sensibilidade ambiental. 

 

1.2 Sinópse  

 

Os resultados desta pesquisa estão apresentados em sete capítulos que compõem a 

disssertação. 

A introdução, primeiro capítulo, descreve a importância da pesquisa, define a área de 

trabalho e enfoca os objetivos. 

O segundo capítulo refere-se a caraterização geoambiental descrevendo as feições 

geomorfológicas e geológicas, os tipos de solo, recursos hídrico, climatologia e vegetação. 

O terceiro capítulo descreve breve história do país e a exploração do petróleo. 

O quarto capítulo diz respeito a acidentes causados por derramentos de petróleo e seus 

derivados e meditas preventivas para derrame de petróleo. 

O quinto capítulo refere-se a descrição da Cartas de Sensibilidade Ambiental para 

Derramamento de Óleos e seus Derivados (Carta SAO).  

O sexto capítulo descreve a metodologia utilizada para a elaboração da dissertação. 

O sétimo capítulo discute os resultados obtidos, enfocando as dimensões físicas, 

biológicas, socioeconômicas, interpetação dos Indíces de Sensibilidade Litoral (ISL) e 

confecções das Cartas SAO. 
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2 CARACTERIZAÇÃO GEOAMBIENTAL DO PAÍS 
 

2.1 Geomorfologia e Geologia 
 

Do ponto de vista geomorfológico, as ilha de São Tomé e Príncipe correspondem a um 

arquipélago formado por duas ilhas adjacentes (São Tomé e Príncipe) e várias ilhotas. 

Situadas, a oeste da costa africana, no Golfo da Guiné, relativamente próximo das costas do 

Gabão, Guiné Equatorial, Camarões e Nigéria, o arquipélago corresponde a superfície de 

1001km2. A ilha de São Tomé e os seus ilhéus totalizam 859km2 de superfície, enquanto a ilha 

do Príncipe e os seus ilhéus totalizam 142km2 (FITTON, 1980 apud TEIXEIRA, 2004). 

As ilhas encontram-se separadas certa de 300km da costa ocidental africana e situam-

se entre os paralelos 1º 45’ norte e 0º 25’ sul e os meridianos 6º 26’ este e 7º 30’. São ilhas de 

origem vulcânica de relevo muito acidentado, banhadas pelo oceano Atlântico, cujos pontos 

mais altos são o pico de SãoTomé com 2024 metros e o pico do Príncipe com 948 metros. 

Em termos geológicos, as ilhas de São Tomé e Príncipe localizam-se na linha tectônica 

denominada de “linha dos Montes Camarões”, que constituem uma cadeia vulcânica com 

cerca de 100km, seguindo a direção N30°E (SUH et al., 2001), estendendo-se desde as 

montanhas dos Camarões, no continente africano, até a ilha de Pagalu (Ano Bom) a SW no 

golfo da Guiné (TEIXEIRA, 1949), (Figura 2.1). 

Suh et al., 2001, consideram as ilhas como produtos de um vulcão extinto, cujas 

primeiras erupções datam do Triássico, associados à abertura do oceano Atlântico. As ilhas 

são constituídas essencialmente por lavas basálticas supostas a arenitos associados a minerais 

metamórficos. A mineralogia dos basaltos é semelhante a séries vulcânicas alcalinas das ilhas 

de Linha Vulcânica dos Camarões (CVL) (Figura 2.2). 

Em São Tomé e Prícipe predominam rochas Basálticas de vários tipos de composição 

traquítica e fenolítica, que dão origem à maioria dos solos existente na ilha, e aparecem em 

camadas de espessuras muito variável. Sedimentos de diversos tipos intercalam e capeiam as 

rochas vulcânicas em muitos locais da ilha. 

Ao longo dos rios, verifica-se a presença essencialmente de calhaus rolados de origem 

basáltica de diferentes tamanhos ou granulometria. O basalto mais comum é compacto, denso 

e maciço. 
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Figura 2.1 – Mapa geológico das ilhas de São Tomé e Príncipe. 
Fonte: Caldeira et al. 2004, apud Schlütler (2006). 
 

 
 
Figura 2.2 – Linha Vulcânica dos Camarões. 
Fonte: modificado de Marzoli et al. (2000). 
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2.2 Solos 
 

Os solos das ilhas são principalmente de origem basáltica. Os basaltos são presentes e 

predominam ao norte de São Tomé intercalando-se com depósitos de laterita e tuff traquito e 

os fonólitos. Existem afloramentos do calcário Mioceno e calcário cristalino.  

O solo é um dos recursos importantes de São Tomé e Príncipe, geralmente, com uma 

fertilidade muito alta e favorável à práticas agrícolas, apesar de ser bastante rochoso. Os solos, 

geralmente, são ácidos (pH 5,7) com a falta de fósforo e potássio (CARVALHO, 1982).  

O solo de São Tomé é representado pelos seguintes grupos: Paraferalíticos, Solos 

Ferruginosos Tropicais, Terra Preta e Amarela, Ferralíticos, Feralíticos Humíferos, Solos 

Litólicos,  Litossolos e Solos Negros que são mais férteis.  

A identificação e caracterização dos solos da área estudada foi realizada de acordo com 

Carvalho (1982), com base nas informações contidas nos levantamentos sistemáticos 

executados ao nível exploratório e de trabalhos de campo, sendo encontrados os seguintes 

tipos de solo: 

 

●Solos Ferruginosos Tropicais – Correspondem a solos castanhos ou pardo-amarelados 

escuros, de baixo teor de matéria orgânica e muito ácidos que ocupam as partes norte e 

nordeste da ilha de São Tomé e a parte norte da ilha do Príncipe, que apresenta menor 

precipitação pluviométrica, maiores temperaturas e terrenos com menor declividade. 

Os solos ferruginosos tropicais, formam-se a partir de basaltos, fonólitos e andesitos e 

associam-se, em alguns locais, a solos litólicos e litossolos e a solos ferralíticos na parte 

oriental da ilha de São Tomé. 

 

●Solos Ferralíticos – São solos espessos, geralmente de cor castanha, por vezes, amarelados 

ou alaranjados, de mediano teor de matéria orgânica, muito ácidos, que ocupam na sua maior 

parte a zona de clima úmido de SãoTomé. 

Estes solos formam-se a partir de basaltos, fonolitos e andesitos e associam-se, por 

vezes, a solos litólicos e litossolos. Aparecem, também, associados a solos ferruginosos 

tropicais na parte oriental da ilha de São Tomé. 

 

●Solos Ferralíticos Humiferos – São solos espessos com horizonte superficial geralmente de 

cor castanha e com camadas sub-superficiais um pouco mais clara, castanhas ou pardo-



CASTRO, A.C.F. – Determinação dos Índices de Sensibilidade Ambiental ao Derramamento de Óleo .......... 
 

 

16

amareladas. Encontram-se dominantemente em clima super-úmido, mas por vezes em clima 

úmido e possuem elevado teor de matéria orgânica. 

 

●Solos Litólicos e  Litossolos – São solos delgados, pouco desenvolvidos, pedregosos, 

derivados de basaltos, fonolitos, tefritos, traquitos e andesitos, esses solos se associam, 

também, em alguns locais a afloramentos rochosos e afloramentos de couraças ferruginosas. 

2.3 Recursos Hídricos 
 

Os recursos hídricos superficiais e subterrâneos dependem de um conjunto de fatores 

naturais, tais como as condições climáticas, a natureza dos terrenos, os aspectos 

geomorfologicos e as condições fito-ecologicas.  

Os fatores climáticos interferem através do regime de chuvas, regulando a renovação 

das reservas hídricas. Por outro lado, os elevados coeficientes térmicos contribuem de forma 

significativa para o aumento das taxas de evaporação e evapotranspiração.  

O aumento da neobulosidade e da umidade relativa do ar tem, igualmente, reflexos na 

disponibilidade hídricas. A natureza dos terrenos exerce sua influência através das condições 

geológicas e das formações superficiais. Nas áreas de terrenos impermeáveis ocorre um maior 

escoamento dos cursos  d’água. Sendo assim, nos terrenos do embassamento das depressões 

sertanejas e dos maciços residuais, a rede de drenagem é bastante ramificada e assume padrões 

dendríticos.  

As Bacias Hidrográficas de São Tomé, geralmente, apresentam um traçado muito 

denso, caracterizado por um número de cursos de água muito pequeno e em declive, os quais 

radiam de altas montanhas centrais em direção ao mar. Entretanto, as chuvas torrenciais que 

caracterizam o clima equatorial das ilhas provocaram erosão que originou um relevo 

montanhoso profundo, com rios e cascatas.  

Os principais rios que desembocam no mar correspondem ao Rio Ió Grande, que é o 

maior rio da ilha, Rio do Ouro, Manuel Jorge, Abade e o Papagaio, todos esses rios 

desenvolvem manguezais. A maior parte dos rios são permanentes e o seu perfil em declive 

torna-se ideal para o desenvolvimento higroenergético. 

2.4 Vegetação 
 

Antes da ocupação humana, a ilha de São Tomé encontrava-se coberta, quase na sua 

integralidade, pela floresta equatorial densa e úmida.  
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De acordo com Carvalho (1982), as formações florestais apresentam a seguinte 

classificação:  

 

●Formações litorais - Compreendem o conjunto da formação savana do Norte de São Tomé, 

as dunas e os manguezais do Sul. As espécies encontrados em abundância são folha tartaruga 

(Ipomeia pes-caprae), Libô de áua (Struchium sparganphora), Folha boldrega (Portulaca 

oleracea), Tamarino (Tamarindus índica), Eucalipto (Eucaliptus robusta), Goiaba (Psidiun 

guajava), Baobab (Adansónia digitada), Ocá (Ceiba petandra), Ùlua (Borassus aethiopum), 

Libô mucambú (Vernonia amygdalina), Limonplé (Ximenia americana), Cimbrão (Ziziphus 

abissinica) e a vegetação dos manguezais (Rhizophora racemosa, e Avicennia germinans).  

 

●Floresta Equatorial ou Úmida de Planície/baixa altitude (até à 800 m) - Floresta 

dominada pelas cultura de cacau, café, coco e árvores de sombra. As espécies endémicas desta 

formação natural correpsondem as Rionorea chevalieri, Xanthoxylon thomense, Chytranthus 

mannii, Sorindea grandifolia, Anysophyllea cabole, Polyscias quintasii, Anthocleista 

macrocalyx e Drypetes glabra. 

 

●Floresta Equatorial ou Úmida de Montanha (800-1400m). – Formada por grandes árvores 

com raízes profundas. A vegetação existente conserva ainda muitas suas características 

originais devido à ausência de plantações. Esta formação é caracterizada pelas seguintes 

espécies endémicas: Trichilia grandifolia, Pauridiantha insularis, Pavetta monticola, 

Craterispermum montanum, Thecacoris manniana, T. stenopetala, Erythrococca molleri, 

Discoclaoxylon occidentale e Tabernaemontana stenosiphon.  

 

●Floresta de Nuvem (1400-2024m). Esta floresta é caracterizada por temperaturas baixas, 

uma forte precipitação com formação intensiva de nuvem e fraca luminosidade. As espécies 

destacada são epítitas como orquideas que encontra em grande quantidade, enquanto que as 

árvores dominantes correpondem a espécie Acheffleras Actinopylla. 

2.5 Climatologia 
 

As ilhas de São Tomé e Príncipe apresentam uma multiplicidade de microclimas, 

definidos, principalmente, em função da pluviosidade, temperatura e localização. A 

temperatura varia em função da altitude. 



CASTRO, A.C.F. – Determinação dos Índices de Sensibilidade Ambiental ao Derramamento de Óleo .......... 
 

 

18

O clima é fortemente condicionado pelo relevo acidentado, pela corrente quente do 

Golfo da Guiné, pelos ventos monçônicos e pela translação sazonal das baixas pressões 

equatoriais (LAINS & SILVA, 1958). A temperatura  média anual ao nível do mar é de 

25,6ºC.   

O clima é tropical úmido com fortes precipitações durante quase todo ano, sendo a 

pluviosidade média anual em cerca de 2000 à 3000 mm.  

Os períodos climáticos dividem-se em estação quente, que corresponde ao período 

chuvoso, nos meses de Janeiro a Maio e Outubro a Novembro, estação seca, denominada de 

gravana, nos meses de Junho a Setembro e a estação intermediária, denominada de gravanito, 

que tem lugar transitoriamente entre os meses de Dezembro a Janeiro, de acordo com a 

deslocamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).  

A ZCIT é uma estreita zona formada pela confluência dos ventos alísios do Hemisfério 

Norte (alísios de nordeste) e do Hemisfério Sul (alísios de sudeste), em torno do equador. O 

encontro dos ventos alísios vindos do Hemisfério Norte com os ventos alísios do Hemisfério 

Sul, faz com que o ar quente e úmido suba, carregando umidade do oceano para os altos níveis 

da atmosfera, ocorrendo a formação de nuvens e consequentemente chuvas. 

De acordo com Teixeira (2002), a umidade do ar é muito elevada, podendo atingir em 

altas altitudes como, por exemplo, na Lagoa Amélia a média de 92% quase todo ano. A 

humidade relativa média varia entre 70% e 80% durante o ano. O vento predominante vem de 

Sul/Este. No aeroporto de São Tomé o vento predominante tem uma velocidade de 4km/h, 

com máximo de 18km/h. 
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3 BREVE HISTÓRIA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE E A DESCOBERTA DO 

PETRÓLEO  

 

As ilhas de São Tomé e Príncipe estiveram desabitadas até o ano de 1470, quando os 

navegadores portugueses João de Santarém e Pedro Escobar as descobriram, sendo 

colonizadas por cristãos-novos que tinham sido expulsos de Potugal pela Inquisição. 

A cana-de-açúcar foi introduzida nas ilhas no século XV, porém, a concorrência 

brasileira e as constantes rebeliões locais levaram a cultura agrícola ao declínio no século 

XVII. Sendo assim, a decadência açucareira tornou as ilhas entrepostos de escravos para o 

Caribe e para o Brasil. 

A agricultura só foi estimulada no arquipélago no século XIX, com o cultivo de cacau 

e café. Nesse período, as ilhas se figuraram dentre os maiores produtores mundiais de cacau. A 

escravatura foi abolida em 1876, mas ao longo do século XX os portugueses mantiveram os 

trabalhadores rurais são-tomenses em degradantes condições de trabalho. 

Durante estes dois séculos do Ciclo do Cacau, criaram-se estruturas administrativas 

complexas compostas de vários serviços públicos, tendo a sua frente um chefe de serviço, 

sendo que suas decisões devariam ser sancionadas pelo Governador da Colônia. O chefe de 

serviço legislar  auxiliava-se de um Conselho de Governo e de uma Assembleia Legislativa. 

Em 1951, o território adquiriu o estatuto de Província Ultramarina portuguesa, sendo 

feito um esforço de desenvolvimento na agricultura, vias de comunicação e da educação. 

Em 1960, por influência do processo de descolonização no continente africano, surgiu 

um grupo nacionalista opositor ao domínio ditatorial português. Em 1972, o grupo dá origem 

ao Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe (MLSTP) de orientação marxista. 

Assim, em 1975, após cerca de 500 anos de jugo de Portugal, o arquipélago é descolonizado, 

como consequência da Revolução dos Cravos em Portugal no ano de 1974. 

Após a independência, foi implantado um regime socialista de partido único sob a 

alçada do MLSTP.  

Dez anos após a independência, em 1985, inicia-se a abertura econômica do país, tendo 

em conta o primeiro registo de hidrocarboneto no ano 1856, sendo o arquipélago reconhecido 

com fortes probabilidades de existência de petróleo. 

Em 1989, a Ilha obteve os direitos de exploração de petróleo e adquiriu 768km de 

dados sísmicos e de dados (Roan) em águas rasas. Sendo assim, em 1990, Ball & Collins 

(Premier) obteve os direitos de exploração em terra e para toda plataforma offshore de até 

300m de profundidade. 
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Em 1990, foram perfurados dois poços na ilha de São Tomé para obteção de petróleo. 

O poço Ubabudo-1 foi perfurado até 1.501 metros em clásticos do Cretáceo Superior e o 

Esperança-1, foi perfurado até 859 metros até o basalto terciário (Figura 3.1). 
 

 
Figura 3.1 – Seção estratigráfica do Poço Ubabudo -1.  
Fonte: Agência Nacional de Petróleo –STP (2010) 
 

Através destas descobertas em 1994, essas áreas perfuradas que eram de cultivo, foram 

abandonadas pelos agricultores, devido a existência do petróleo. 

A Mobil Oil, em 1998, assina em um mês 18 Acordos de Assistência Técnica (AT) 

para avaliar mais 22 blocos offshore e áreas de opção (total de 15 milhões de hectares) na 

Zona Econômica Exclusiva (ZEE) do arquipelago. 
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As recentes descobertas de petróleo no arquipélago, sem haver certeza da sua real 

quantidade, torna-se impossível afirmar se a exploração será economicamente viável para o 

País.  

Mesmo com a incerteza da quandidade de petróleo a ocorrência do hidrocarboneto 

despertou o interesse de vários países dos cinco continentes como: Nigéria, China, Reino 

Unido, Austrália e, sobretudo, Estados Unidos na futura exploração no arquipélago. 

Com novas pesquisas descobriu-se que áreas prospectivas ao norte de São Tomé, 

contêm extensões submersas profundas do Delta do Níger próximas a uma importante zona de 

falha. O Delta do Níger é um reservatório importante no Golfo da Guiné. Sendo assim, 

descobriu-se recentemente, após estudos na Guiné Equatorial, que há sistemas de 

hidrocarbonetos no leste de São Tomé, fazendo com que esforços para pesquisa e posterior 

prospecção sejam direcionados para região da ilha e não estudos generalizados na Província 

Geológica do Delta do Níger. 
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4 RISCO DE DERRAME DE PETRÓLEO E ACIDENTES 
 

Os acidentes marítimos podem ser causados, principalmente, por acidentes em návios 

petroleiros, plataforma de petróleo e lançamento no mar da água usada na lavagem dos 

reservatórios dos navios petrolíferos. A mancha de petróleo permanece na superfície da água, 

bloqueia a passagem de luz. As espécies mais afetados pelo derramamento são os animais 

aquáticos, pois a substância impregna em seu corpo, principalmente nas brânquias dos peixes, 

chegando a matá-los por intoxicação ou por asfixia. 

A Poluição marinha, é definida pela Comissão Internacional para a Explotação dos 

Oceanos (ICES) como, introdução pelo homem, direta ou indiretamente, de substâncias ou 

energias no meio marinho que resultam em efeitos deletérios como prejuízo aos recursos 

vivos; prejuízo à saúde humana; dificuldade das atividades marítimas, inclusive a pesca; 

impedimento da utilização da água para os fins adequados e redução das amenidades.  

A poluição causada por combustível e seus derivados pode matar ou prejudicar 

seriamente a vida marinha.  Na região do Golfo Pérsico há mais de oitocentos poços de 

petróleo no fundo do mar e os vazamentos neste local são provavelmente os maiores do 

mundo, algumas áreas nessas regiões produtoras de petróleo encontram-se em recuperação 

(IPIECA 1996). 

O derramamento de petróleo é considerado um dos maiores e mais graves desastres 

ecológicos. Os ecossistemas, quando afetados, só conseguem se recompor após dezenas de 

anos, desde que sejam limpos rapidamente e desde que não haja mais nenhum outro problema 

sério nesse longo período. 

Um derramamento de petróleo em regiões litorâneas, pode cobrir comunidades 

subtidais e intertidais, provocando assim um grande desastre nestes ambientes. A devastação 

inicial da flora e fauna nestas áreas é quase total, mas dependendo da quantidade do derrame a 

flora e fauna destas regiões podem ser recuperadas.  

Entre os organismos da faixa intertidal rochosa, os que mais são afetados pelo 

derramamento de petróleo são as macroalgas (principalmente as algas verde e vermelhas) e os 

moluscos gastrópodes pateliformes. Existe pouca evidência que as comunidades de 

organismos de áreas subtidais sofram muito com derramamento por petróleo, mas isso pode 

ser devido os poucos conhecimentos da fauna e flora da região litorânea. 

De modo geral, o derramamento de petróleo pode sofrer a seguinte degradação: cerca 

de 25%  do petróleo derramado é volátil e evapora dentro de três meses, outros compostos 

relativamente não voláteis mais leves que a água, flutuam na superfície, onde são degradados 
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por bactérias por alguns meses. Desta forma, aproximadamente 60% do derramamento do 

petróleo é destruído. O restante 15 % consiste de compostos pesados que se aglutinam e 

afundam para o fundo do oceano em forma de grandes aglomerados.  

A quantidade do derramamento de petróleo depende parcialmente da direção que é 

carregado pelos ventos e pelas correntes oceânicas. Se o derramamento atingir regiões 

litorâneas as consequências serão desastrosas.  

As águas marinhas podem, também, serem contaminadas pelos poluentes provenientes 

de descargas de resíduos industriais, de esgotos urbanos, da atmosfera por precipitação ou dos 

solos. Como no caso de São Tomé na Baia de Ana Chaves, que banha a cidade do país, que 

sofreu forte contaminação por dejetos e resíduos de hidrocarbonetos vertidos pela Central 

Térmica da EMAE (Empresa de Água e Eletricidade) no rio Água Grande, fazendo com que 

as espécies de bivalves, camarões e lagosta desaparecessem da baia. Portanto, essas 

substâncias no meio marinho resultam prejuízos aos recursos vivos, a saúde humana e 

dificultam as atividades das pescas.  
 

4.1 Acidentes Causados por Derramamento de Petróleo  

 

Devido a grande movimentação de petróleo por transporte marítimo, tem-se o registro 

de vários acidentes por derramamento de petróleo no ambiente marinho. 

Um desastre por derramamento de petróleo vai depender, também, de quando ocorreu 

o acidente como, por exemplo, o derramamento causado pelo navio petroleiro Exxon Valdez 

na costa do Alasca em 1989, que derramou de 40 milhões de litros de petróleo cru, e causou 

uma verdadeira carnificina na fauna local, com a morte de centenas de milhares de aves 

marinhas, focas, entre outros animais. Os esforços para recolhimento e limpeza do óleo 

duraram três anos, sendo que ainda restam 95 mil litros de óleo na região e a maior parte em 

subsuperfície.  

O primeiro desastre ambiental ocorreu em 1967, devido ao encalhe do petroleiro 

Torrey Canyon, entre a zona costeira da Inglaterra e da França, liberando 123.000 ton. de 

óleo, causando morte de aves e prejuízos à pesca e ao turismo. Desde, então, outros casos 

ocorreram envolvendo navios, portos, terminais, oleodutos e refinarias entre outras fontes, 

motivando a necessidade de investimentos na prevenção, no combate à estas ocorrências e nas 

atividades de limpeza e remediação das áreas afetadas. 

Em Angola, país da África Ocidental, produtor de petróleo e próximo de São Tomé, 

sofreu acidente devido a derramamento de petróleo em 28 de Maio de 1991. No terminal do 
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Golfo o navio Abt Summer, transportando petróleo para Kharg Island, carregando 260.000 

toneladas de petróleo bruto pesado explodiu a cerca de 900 milhas da costa. 

A grande mancha de petroleo abrangeu uma área de 80 quilômetros quadrados, espalhados ao redor do 

tanque do navio que queimava fortemente. A nave queimou durante três dias e afundou em 1 de junho e os 

esforços subsequentes para localizar os destroços foram infrutíferas. No entanto, como o incidente ocorreu muito 

longe da costa, a maior parte do petróleo permaneceu em alto mar, com pouco ou nenhum impacto ambiental nas 

regiões costeiras.  

Em Portugal, destaca-se em 1989 o derrame de 30.000 toneladas de petróleo bruto em 

Porto Santo (Madeira), pelo navio Aragón; em 1994 o petroleiro Cercal derramou cerca de 

1000 toneladas de petróleo no mar junto ao porto de Leixões; em 1999 o cargueiro Courage 

encalhou em São Jacinto (Aveiro) com 150 toneladas de combustível a bordo e derramou todo 

combustivel. 

No Brasil, o primeiro grande episódio conhecido ocorreu em agosto de 1974, quando 

o petroleiro Takimyia Maru chocou-se com uma rocha no Canal de São Sebastião, litoral 

norte de São Paulo, causando o vazamento aproximado de 6.000 ton. No ano seguinte, em 

março de 1975, no Rio de Janeiro, ocorreu o acidente com o navio Tarik Ibn Zyiad, 

envolvendo o derramamento do mesmo volume de óleo na Baía de Guanabara. 

Mas o primeiro caso registrado oficialmente pela Companhia Ambiental do Estado de 

São Paulo (CETESB) foi em janeiro de 1978, quando o petroleiro Brazilian Marina provocou 

grande vazamento no Canal de São Sebastião, com o mesmo volume, afetando seriamente o 

litoral norte de São Paulo. Como a CETESB e o governo federal não tinham experiência em 

lidar com casos desta gravidade, foi solicitada a colaboração de especialistas da Agência de 

Proteção Ambiental (EPA) e da Guarda Costeira, ambos dos Estados Unidos da América. 

No mar de São Tomé, também, se constatou acidentes ocorrido em 27 de janeiro e 

1978 pelo navio Ikuyo Maru e em 08 de junho de 1980 pelo navio Zavety Ilicha, porém, não 

consta no país nenhuma informação sobre esse acidente, referente a quantidade de 

combustível existente nos navios e as medidas tomadas.  

Segundo The International Oil Pollution Federation (ITOPF), próximo ao mar de São 

Tomé, trafegam diariamente centenas de petroleiros que partem ou se dirigem aos países 

vizinhos de São Tomé e Príncipe exploradores de petróleo (Figura 4.1). Portanto, o mar do 

arquipélago está perante sérios riscos de derrame por acidente de petróleo e seus derivados.  
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Figura 4.1 - Rota dos navios próximo ao mar da Ilha de São Tomé e Príncipe. 
Fonte: ITOPF 1997. 
 

O país, também, corre risco com navios e embarcações abandonados no alto mar, que 

entram no estado avançado de degradação lançando para o mar produtos químicos e metais 

pesados. Em São Tomé, desde o ano 2008, 18 navios espanhois de pesca  foram abandonados 

no alto mar devido a condições financeiras. Esses barcos estão entrando em estado de 

degradação e, consequentente, lançando produtos químicos para o mar, causando 

contaminação ao ambiente marinho. Até a metade o ano de 2010 nenhuma medida foi tomada 

(Figura 4.2). 
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Figura 4.2 - Navio abandonado na praia de Micoló na ilha de São Tomé. 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 
 

4.2 Medidas Preventivas para Derrame de Hidrocarboneto no Mar 

 

Em 1954, a Internactional Maritime Organization (IMO) agência especializada da 

Organização das Nações Unidas (ONU) para assuntos marítimos aprovou sua primeira 

Convenção Internacional para prevenção da poluição por óleo (OILPOL), posteriormente 

MARPOL. Desde então, outras convenções foram aprovadas (ARAÚJO, 2002). 

Mediante a gravidade da situação, a IMO com o intuito de prevenir a poluição 

acidental e operacional, preconizou ações que culminaram em acordos internacionais, 

destacando-se a Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios 

(MARPOL) em 1973. Por volta de 1992, a MARPOL induziu a exigência de casco duplo para 

navio de 5.000 tpb ou maior (SILVA, 2004). 

Neste âmbito, foram acordadas as principais medidas pela MARPOL que 

correspondem a: 

• Proibição da descarga do óleo ou mistura oleosas no mar, a menos que o petroleiro 

esteja a mais de 50 milhas náuticas da terra mais próxima, navegando na sua rota, e 

que o regime de descarga do conteúdo não exceda 60L por milha náutica. A descarga 

poderá ser feita desde que o navio possua sistema de monitoramento, controle de 

descarga de óleo e separador de água/óleo em operação. 

• Comprometimento dos governos dos países signatários em assegurar a instalação de 

equipamentos e meios de recebimentos da descarga de resíduos de óleo e misturas 
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oleosas, tais como, sobra de petroleiros e de outros navios nos terminais de 

carregamento de petróleo e derivados, nos portos de reparo e outros tipos de portos. 

• Necessidade de adotar novos petroleiros com arqueação maior ou igual a 70 mil t, 

cujos contratos de construção foram assumidos a partir de 1976 e de tanques com 

lastro segregado. 

• Obrigatório possuir livro de registro de óleo, no qual serão feitas anotações relativas a 

todas movimentações de óleo, lastro e mistura de oleosas, inclusive as entregas 

efetuadas as instalações de recebimentos. Este livro é valido para os petroleiros de 

arqueação bruta maior ou igual a 150 t e para cargueiro de arqueação maior ou igual a 

400 ton. Todas essas operações deverão ser assinadas pelo oficial ou pelo tripulante 

responsável pela mesmas. 

• Procedimentos para descargas de substâncias nocivas liquidas. 

• Procedimentos para embalagem, marcação, etiquetagem, documentação, necessária e 

estivagem de substâncias prejudiciais transportados por mar na forma de embalagens. 

A IMO estabeleceu, em 30 de novembro de 1990, a Convenção Internacional a 

Derramamento de Óleo, sobre Preparo (OPRC 90), Responsabilidade e Cooperação em casos 

de Poluição por Óleo (Oil Pollution Preparedness, Response and Co-Operation), em função de 

acidente ocorrido com petroleiro de Exxon Valdez no Alasca, em 1989. Essa Convenção vem 

facilitar a cooperação internacional e a assistência mútua no atendimento aos casos de 

vazamento de óleo, além de incentivar os países a desenvolver e manter adequada capacitação 

para lidar de maneira eficaz, com as emergências decorrentes deste tipo de poluição. 

A Convenção estabeleceu os principais aspectos como: 

• Os estados devem exigir planos individuais de emergências dos responsáveis por 

instalações que manuseiam hidrocarbonetos e derivados. 

• Cada país deverá estabelecer dois sistemas de respostas aos acidentes: plano nacional 

de contingência (a partir dos planos individuais de emergências) e o Internacional, 

contemplando a cooperação de dois países ou mais se necessário. 

• Os navios devem ser promovidos de manual de instruções para os procedimentos de 

emergências (não se aplica aos navios militares, de auxilio naval ou operados por um 

governo com fins que não sejam comerciais). 

• A notificação dos acidentes aos países envolvidos devem ser feitas rapidamente. 
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• Os paises poderão solicitar a cooperação internacional quando os acidentes ocorrerem, 

devendo, também, promover a cooperação nas áreas de pesquisas relacionadas com a 

prevenção da poluição por óleo. 

•  A IMO deverá prover informação, educar, treinamento e serviço de consultoria 

internacional durante o acidente  

. 
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5 DESCRIÇÃO DAS CARTAS DE SENSIBILIDADE AMBIENTAL AO 

DERRAMAMENTO DE ÓLEO (Cartas SAO) 

 

A elaboração das Cartas SAO está baseada no Decreto-Lei no 243, de 28/02/1967, que 

“fixa as diretrizes e bases da cartografia brasileira e dá outras providências”, o Decreto no 

89.817, de 20/06/1984, “estabelece as instruções reguladoras das normas técnicas da 

cartografia nacional”, o Decreto de 10/05/2000, “dispõe sobre a Comissão Nacional de 

Cartografia (CONCAR) e dá outras providências” e a lei no 9.966, de 28/04/2000, “dispõe 

sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e 

outras substâncias nocivas e perigosas em águas sob jurisdição nacional e dá outras 

providências”. 

Os principais objetivos da resposta a derramamentos de óleo, além da proteção da vida 

humana, são reduzir as conseqüências ambientais do vazamento e tornar eficientes os esforços 

de contenção e limpeza/remoção. Isto é melhor obtido quando são usadas cartas de 

sensibilidade para identificar e mapear as localizações de recursos sensíveis antes que ocorra 

um acidente, de modo que as prioridades de proteção possam ser estabelecidas e as estratégias 

de contenção e limpeza/remoção delineadas antecipadamente. Por outro lado, é, também, 

possível a utilização desse instrumento como suporte técnico a outras atividades socio-

econômicas e de gestão ambiental. 

As cartas de sensibilidade destinam-se à caracterização das áreas costeiras e marinhas 

sob jurisdição nacional, por meio da disponibilização de documentos cartográficos que sirvam 

como uma ferramenta crítica no planejamento e resposta a incidentes com derramamento de 

óleo. As cartas SAO auxiliam a reduzir as conseqüências ambientais de vazamentos de óleo e 

orientam os esforços de contenção e limpeza/remoção, pela identificação da sensibilidade dos 

ecossistemas costeiros e marinhos, de seus recursos biológicos e das atividades 

socioeconômicas que caracterizam a ocupação dos espaços e o uso dos recursos costeiros e 

marinhos nas áreas representadas. 

 

 SENSIBILIDADE DA LINHA DE COSTA  

Classifica as seções do litoral em habitats, de acordo com suas características 

geomorfológicas, sensibilidade a derramamentos de óleo, persistência natural de óleo e 

condições de limpeza/remoção. A classificação é baseada em um entendimento completo do 

ambiente costeiro, incluindo as relações entre os processos físicos e o substrato, que produzem 
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tipos específicos de linhas de costa e permitem prever padrões de comportamento do óleo 

derramado e de transporte de sedimentos. 

 

RECURSOS BIOLÓGICOS  

Incluem plantas e animais sensíveis ao óleo, com informação em nível de espécie. É 

devotada atenção especial, nas cartas, a áreas onde ocorrem concentrações de espécies 

sensíveis ao óleo, como áreas de alimentação, reprodução, berçários, habitats de nidificação e 

áreas de trânsito/rotas de migração. As informações sobre recursos biológicos são 

apresentadas por estágios específicos do ciclo de vida das espécies e pelos meses de 

ocorrência dos referidos estágios (isto é, considerando a sazonalidade). 

 

USOS HUMANOS DOS RECURSOS 

A atividades socioeconômicas que possam ser prejudicados por derramamentos de óleo 

ou pelas ações de resposta. (áreas de recreio e de lazer no litoral; áreas de pesca e maricultura; 

áreas sob gerenciamento especial (exemplos: unidades de conservação e reservas 

extrativistas); aqüíferos (fontes e lençóis freáticos) e sítios históricos e culturais 

As Cartas SAO estão diretamente relacionadas com a poluição aguda, caracterizada 

pelos derramamentos maciços ou catastróficos de petróleo cru ou derivados, causados por 

acidentes de navegação e pelos acidentes maiores em plataformas de produção, terminais 

petrolíferos, instalações de armazenamento e refino ou oleodutos. No entanto, também, 

servem como ferramentas para o combate à poluição crônica, derivada da operação normal 

daquelas instalações e de outras fontes (que pode, inclusive, superar, em termos de impactos 

de longo prazo, a poluição aguda). 

O planejamento e a resposta a derramamentos de óleo constituem os empregos diretos 

principais das Cartas SAO, entretanto, outros usos, mais amplos, têm sido encontrados por 

países que elaboraram cartas de sensibilidade ambiental, em áreas como inventários e 

avaliações de recursos costeiros e marinhos, planejamento e gerenciamento costeiro, e 

planejamento de turismo, recreação e áreas protegidas. 

Desta forma, as Cartas SAO são utilizadas como ferramenta nas seguintes situações 

principais: 

Planos de contingência – no planejamento de prioridades de proteção, estratégias de 

contenção e limpeza/remoção, e quantificação dos recursos necessários ao combate a 

derramamentos; 
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Operações de combate a derramamentos de óleo – possibilitando a avaliação geral de danos 

e facilitando a identificação dos locais sensíveis, rotas de acesso, áreas de sacrifício e 

quantificação/localização de equipamentos de resposta; 

Planejamento ambiental – na avaliação de recursos que possam estar em perigo, podendo ser 

um componente valioso de um estudo de impacto ambiental, auxiliando na definição de locais 

de instalação de empreendimentos para a indústria de petróleo. De modo mais específico, 

reforça os instrumentos políticos e administrativos de ordenamento territorial. 

Foram definidos três níveis de elaboração das cartas de sensibilidade, devendo, 

inclusive, ser consolidados de acordo com um Plano Cartográfico que definirá as prioridades 

do mapeamento de sensibilidade: 

I – CARTAS ESTRATÉGICAS 

(de abrangência regional/bacia marítima) 

(escala - 1:1.000.000) 

II – CARTAS TÁTICAS 

(de escala intermediária/todo o litoral da bacia) 

(escala - 1:100.000) 

III – CARTAS OPERACIONAIS/DE DETALHE 

(locais de alto risco/sensibilidade)  

(escala - 1:10.000) 

As exigências básicas para uma carta compreensível e de fácil uso estão listadas 

abaixo. O cumprimento destas exigências envolve a tomada de decisões potencialmente 

difíceis sobre quais informações incluir, e quais as práticas cartográficas para apresentar as 

informações com clareza. 

 As cartas devem conter uma mensagem imediata e não devem exigir conhecimento 

especializado para serem entendidas e interpretadas; 

 Devem apresentar informações suficientes, mas não devem ser sobrecarregadas, para 

evitar confusões; 

 Não devem dividir desnecessariamente as características naturais. Por exemplo, uma baía 

ou estuário deve ser mostrado em uma única carta, em vez de ser dividido entre dois 

documentos cartográficos; 

 Devem usar símbolos convenientes, que não conflitem e nem induzam mensagens erradas; 

 Devem ser construídas em uma escala conveniente, de acordo com a precisão inerente ao 

conjunto de dados disponíveis; 
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 Devem apresentar com clareza a escala, orientação, legendas, simbologia utilizada, autor 

ou fonte, data de produção e título; e 

 Devem incluir um índice de localização para mostrar a relação entre a subárea 

representada e a área como um todo. 

5.1 Critérios para Definição do Ìndice de Sensibilidade do Litoral do Brasil 
 

A classificação da sensibilidade ambiental da costa a derramamentos de óleo é baseada 

no conhecimento das características geomorfológicas das áreas do litoral, considerando os 

seguintes fatores: grau de exposição à energia de ondas e marés; declividade do litoral e tipo 

de substrato. 

 

A – Grau de Exposição à Energia de Ondas e Marés 

 

As comunidades biológicas do litoral correlacionam-se com o grau relativo de 

exposição às ondas e marés. Há uma diferenciação entre as comunidades sujeitas às grandes 

tensões causadas por grandes ondas de áreas expostas a mar aberto e aquelas de áreas 

protegidas ou abrigadas. 

O tempo de permanência do óleo em ambientes de alta energia de ondas e marés tende 

a ser menor do que em ambientes abrigados. Níveis mais elevados de energia de ondas causam 

a limpeza natural e a reconfiguração da linha costeira intermarés; as correntes criadas junto à 

costa, pela refração/reflexão das ondas, podem, também, afastar o óleo e minimizar os seus 

efeitos. A biota associada ao sistema está aclimatada a grandes pressões e impactos 

hidráulicos. 

O fluxo de energia de marés é, também, importante na determinação do potencial de 

impacto sobre os habitats costeiros, ainda que não tanto quanto o fluxo de energia das ondas. 

As variações de maré (juntamente com a declividade do perfil topográfico) determinam a 

largura da zona intermarés, ou seja, a superfície mais sujeita a ser coberta por óleo no caso de 

derramamento. O potencial para fortes correntes de maré remover o óleo aderido em 

superfícies e mover a areia da área intermarés, enterrando o óleo, é a consideração mais 

importante. Como regra geral, pode-se falar que as correntes de maré aumentam com a 

amplitude de maré. O efeito das correntes de maré nas comunidades biológicas pode, também, 

ser pronunciado. Por exemplo, substratos altamente móveis em movimento pelas fortes 

correntes de maré abrigam menos organismos do que substratos estáveis. 
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O grau de energia também influencia o tempo de permanência do óleo: 

 Segmentos costeiros com alto nível de energia – geralmente expostos a grandes ondas e 

fortes correntes de maré durante todas as estações. Essa situação normalmente acontece ao 

longo de litorais expostos à ação direta de ondas de tempestade. Esses ambientes removem 

rapidamente o óleo, normalmente em períodos de dias ou semanas. 

 Segmentos costeiros com níveis intermediários de energia – têm, de forma geral, 

padrões sazonais na freqüência de tempestades e altura de ondas. Nesses ambientes o óleo 

pode vir a ser removido naturalmente apenas quando da ocorrência de um evento de alta 

energia, o que pode levar dias ou meses após o derramamento. 

 Segmentos costeiros com baixo nível de energia – são protegidos de ondas e correntes de 

maré, exceto em eventos ocasionais. Nesse caso, a remoção natural do óleo pode levar um 

longo período de tempo. 

Os segmentos costeiros que não têm padrões previsíveis na freqüência de tempestades 

que geram ondas são mais difíceis de caracterizar. Ao longo dessas costas, eventos de alta 

energia acontecem mais do que uma vez ao ano. Esses segmentos têm tipicamente bermas de 

tempestade com vegetação de um a três anos de crescimento. A cobertura de vegetação é 

maior do que em regiões expostas a tempestades anuais. Tais características são utilizadas para 

identificar aquelas costas que têm o potencial para maior permanência do óleo, sendo 

conveniente diferenciá-las, particularmente em praias de cascalho. 

 

B – Declividade do Litoral 

 

A inclinação do litoral determina a extensão da zona intermarés. Esta inclinação pode 

ser caracterizada como alta (maior que 30°), moderada (entre 30° e 5°) e pequena ou plana 

(menor que 5°). 

A importância principal do tipo de inclinação é o seu efeito na reflexão e quebra das 

ondas. Litorais muito inclinados levam ao rompimento abrupto e reflexão das ondas, com 

elevadas velocidades de espraiamento e refluxo na encosta ou face da praia, e o tempo de 

permanência do óleo será, provavelmente, mínimo, com rápida limpeza natural da área 

atingida, a não ser que ocorra transposição das ondas (“overwash”), levando parte do óleo para 

a zona à retaguarda da praia. 

Costas de baixa declividade, como planícies de maré e faixas de mangue, não só estão 

sujeitas a níveis de energia mais baixos (tempo de permanência do óleo mais prolongado e 

menor ação de limpeza natural), como têm uma superfície intermarés que permite o 
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estabelecimento de comunidades biológicas como, por exemplo, leitos de mexilhões e 

comunidades de plantas/algas (NOAA, 1997). 

Em ambientes protegidos, a declividade do litoral é um fator menos importante com 

relação ao impacto do óleo, exceto no aspecto de que as comunidades biológicas sensíveis têm 

maior área para o seu desenvolvimento onde as inclinações são menores. 

 

C – Tipos de Substrato 

 

O tipo de substrato vai determinar ou afetar alguns parâmetros, como permeabilidade, 

mobilidade do sedimento e permanência do óleo, que formam o arcabouço básico que define 

os tipos de comunidades bióticas que podem existir num local específico. Determina, também, 

a trafegabilidade na região, fundamental para a utilização de determinados equipamentos de 

resposta. 

A permeabilidade do substrato estabelece uma correlação direta com a infiltração 

potencial e, portanto, com a permanência do petróleo; quanto maiores forem o diâmetro dos 

sedimentos do substrato, sua esfericidade e a sua uniformidade, tanto mais profunda será a 

infiltração do óleo. 

Penetrações maiores são esperadas para sedimentos grossos, que são mais uniformes 

no tamanho do grão (bem selecionados). Em praias de cascalho, a penetração de mais de um 

metro pode ocorrer no caso de óleos pesados. 

Se os sedimentos são pouco selecionados, tais como praias mistas de areia e cascalho, 

a penetração é, normalmente, menor do que 50 centímetros. 

Praias de areia são também diferenciadas nas categorias do diâmetro do grão (fina a 

média e grossas), que são distintos quanto ao grau de permeabilidade e potencial de 

penetração do óleo. 

Sedimentos lamosos têm a menor permeabilidade e também tendem a ser saturados de 

água; conseqüentemente, a penetração do óleo é muito limitada. Contudo, onde o substrato é 

escavado por organismos, as tocas podem proporcionar a penetração do óleo. 

Os substratos não consolidados têm tendência à mobilidade sedimentar pela ação das 

ondas, a qual é acelerada durante as tempestades. O movimento dos sedimentos pode diminuir 

o tempo de permanência do óleo ou, ao contrário, incorporá-lo aos estratos sedimentares 

inferiores. 

O processo de enterramento pode variar amplamente e pode ser de, no mínimo, cerca 

de seis horas (metade de um ciclo de maré) após o aprisionamento inicial do óleo. Durante 
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tempestades, o óleo em praias de cascalho pode ser enterrado pela construção de bermas de 

cascalho ou barreiras. Ao longo da costa com padrões de fortes tempestades sazonais podem 

ocorrer ciclos anuais de erosão/deposição nos perfis de praia e padrões de distribuição dos 

sedimentos. Essas costas têm o mais alto potencial para enterramento, particularmente se o 

óleo for aprisionado no começo do período deposicional. 

O tipo de substrato também afeta a trafegabilidade. As praias de areia fina, que são 

tipicamente compactadas e duras, permitem o tráfego de equipamentos. Em substratos 

lamosos, o uso de equipamentos de limpeza ou proteção não é, em geral, possível, devido à 

sua consistência. Em substratos vegetados, tais como marismas e manguezais, os 

equipamentos de limpeza não devem ser utilizados. Nesses ambientes, admite-se apenas 

limpeza manual. 

De maneira geral, os substratos litorâneos podem ser classificados como: 

Substratos rochosos – podem ser subdivididos em semipermeáveis e impermeáveis, 

dependendo da presença de depósitos na superfície da rocha; 

Substrato sedimentar – subdivididos conforme o diâmetro do grão em: 

- Lama, consistindo de silte e argila, menos do que 0,06 mm de diâmetro; 

- Areia muito fina a média, de 0,06 a 1 mm; 

- Areia grossa, de 1 a 2 mm; 

- Grânulo, de 2 a 4 mm; 

- Seixos, de 4 a 64 mm; 

- Calhaus, de 64 a 256 mm; 

Substratos vegetados 

- Banhados (terrenos alagadiços) 

- Planícies fluviais (bancos vegetados) 

- Marismas 

- Manguezais 

- Restingas (região ocupada pela comunidade halófila; faixa sujeita à ação de ressacas) 

Estruturas artificiais 

- Rip-rap, ou enrocamentos com pedras de vários tamanhos, normalmente seixos ou maiores, 

que são permeáveis à penetração do óleo. 

- Muros e outras estruturas constituídas de material sólido, tais como concreto, madeira  ou 

aço, impermeáveis à penetração do óleo. 

 

 



CASTRO, A.C.F. – Determinação dos Índices de Sensibilidade Ambiental ao Derramamento de Óleo .......... 
 

 

36

D - Aspectos Biológicos Agregados ao ISL 

 

A produtividade e sensibilidade biológica dos habitats costeiros devem ser 

consideradas quando da classificação da sensibilidade da linha de costa. A geomorfologia é, 

também, determinante para o tipo e a densidade das comunidades biológicas presentes na área. 

A diversidade biológica não se encontra igualmente distribuída ao longo dos diversos sistemas 

costeiros.  

Praias arenosas e lodosas constituem, por exemplo, áreas de baixa diversidade, 

abrigando organismos especializados, em função da ausência de superfícies disponíveis para 

fixação e da limitada oferta de alimentos; costões rochosos encontram-se em posição 

intermediária em relação à biodiversidade, enquanto terrenos alagadiços, margens de lagoas 

costeiras e rios constituem sistemas férteis, servindo de abrigo e região de criadouro para 

numerosas espécies.  

Os manguezais e marismas apresentam elevada diversidade estrutural e funcional, 

atuando, juntamente com os estuários, como exportadores de biomassa para as áreas 

adjacentes. 

A Classificação de Habitats e Feições Costeiras Brasileiras segundo seu Índice de 

Sensibilidade do Litoral (ISL) a Derramamentos de Óleo foi adaptado por Araújo et al. (2000), 

baseado na metodologia da NOAA que, também, é utilizada para mapeamento de 

sensibilidade ambiental ao óleo em várias outras partes do mundo. Para tanto, verificou-se a 

necessidade de adaptação dos índices de sensibilidade do litoral aos habitats e feições 

costeiras brasileiras. Os índices padronizados permitem a comparação de Cartas SAO de áreas 

distintas, além de facilitar o seu uso por equipes de resposta de órgãos diversos. 

Os diversos habitats e feições costeiras brasileiras foram ordenados de acordo com a 

sua sensibilidade a derramamentos de óleo, segundo as classificações que se seguem, 

acompanhadas de breve relato das características principais desses ambientes; dos impactos de 

derramamentos de óleo e de ações de resposta recomendadas. 

 

Índice 1 (ISL 1) – Substratos impermeáveis, de declividade alta a média, expostos: 

 Costões rochosos lisos, de alta declividade, expostos; 

 Falésias em rochas sedimentares, expostas; 

 Estruturas artificiais lisas (paredões marítimos artificiais), expostas. 
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Características – Exposição freqüente a ondas de um ou mais metros de altura e/ou a fortes 

correntes de maré; tendência reflectiva; substrato impermeável e sem rugosidades; declividade 

superior a 30° (zona intermarés estreita). 

Comportamento potencial do óleo/Ações de resposta – Não há penetração de óleo; baixa 

permanência do óleo; a remoção tende a ocorrer rapidamente, de modo natural. 

 

Índice 2 (ISL 2) – Substratos impermeáveis, sub-horizontais, expostos: 

 Costões rochosos lisos, de declividade média a baixa, expostos; 

 Terraços ou substratos de declividade média, expostos (terraço ou plataforma de abrasão, 

terraço arenítico exumado bem consolidado). 

Características – Exposição freqüente a ondas de um ou mais metros de altura e/ou a fortes 

correntes de maré; tendência refletiva; substrato impermeável e sem rugosidades, podendo 

apresentar fina cobertura de sedimentos mobilizáveis; declividade inferior a 30° (zona 

intermarés mais larga que as relativas às feições classificadas no índice de sensibilidade 1); 

sedimentos podem acumular na base da escarpa, sendo removidos nas tempestades. 

Comportamento potencial do óleo/Ações de resposta – Não há penetração de óleo; remoção 

geralmente rápida do óleo por ação das ondas; a remoção de depósitos de óleo na faixa da 

preamar pode ser necessária, no caso de uso intensivo para recreação ou proteção de espécies 

animais. 

 

Índice 3 (ISL 3) – Substratos semipermeáveis; baixa penetração/soterramento de petróleo: 

 Praias dissipativas de areia média a fina, expostas; 

 Faixas arenosas contíguas à praia, não vegetadas, sujeitas à ação de ressacas (restingas 

isoladas ou múltiplas, feixes alongados de restingas tipo “long beach”); 

 Escarpas e taludes íngremes (formações do Grupo Barreiras e Tabuleiros Litorâneos), 

expostos; 

 Campos de dunas expostas. 

Características – Reflexão média das ondas; praias com declividade da face praial da ordem 

de 3 a 5° (zona intermarés larga); sedimentos bem selecionados e geralmente compactos 

(fundo duro); percolação do óleo geralmente inferior a 10cm; baixa mobilidade do perfil 

praial, com baixo potencial de soterramento; sedimentos superficiais sujeitos à remobilização 

freqüente por ação das ondas.  

Comportamento potencial do óleo/Ações de resposta – Penetração do óleo geralmente 

menor que 10cm; mínima possibilidade de soterramento do óleo devido à lenta mobilidade da 
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massa sedimentar; a possibilidade existe, porém, em praias expostas, após a fase erosiva das 

tempestades; impactos sobre as comunidades bióticas intermarés podem ser severos; 

geralmente a limpeza é necessária; é possível o tráfego de veículos, respeitando o ciclo de 

marés e as eventuais restrições ambientais locais. No caso das barreiras, o óleo pode se 

entranhar no material desmoronado, acumulado na base da escarpa, tornando a limpeza 

necessária na faixa da preamar. 

 

Índice 4 (ISL 4) – Substratos de média permeabilidade; moderada penetração/soterramento de 

petróleo: 

 Praias de areia grossa; 

 Praias intermediárias de areia fina a média, expostas; 

 Praias de areia fina a média, abrigadas. 

Características – Declividade da face praial entre 3 e 10°; substratos moderadamente 

permeáveis; mobilidade sedimentar relativamente elevada (acumulação de até 20cm por ciclo 

de maré); soterramento parcial do óleo. As praias de areia fina a média, abrigadas, têm 

características semelhantes às do índice anterior (ISL 3), sendo, porém, mais sensíveis por 

serem abrigadas, com menor grau de exposição à energia de ondas e marés. 

Comportamento potencial do óleo/Ações de resposta – Penetração do óleo até cerca de 

25cm de profundidade; mobilidade do sedimento tende ao soterramento; possibilidade de 

ocorrência de seqüência de estratos com e sem contaminação, exigindo o manuseio de grande 

volume de sedimentos; impactos sobre as comunidades bióticas intermarés podem ser severos; 

limpeza difícil, agravada pela tendência do equipamento misturar ainda mais o óleo com o 

sedimento; tráfego de veículos pode não ser possível; pode haver a transposição da praia por 

ondas em situações de tempestade, com potencial contaminação da retaguarda do cordão 

litorâneo. 

 

Índice 5 (ISL 5) – Substratos de média a elevada permeabilidade, com alta 

penetração/soterramento de petróleo; ou estrutura rochosa calcária paralela e em contato direto 

com a linha costeira: 

 Praias mistas de areia e cascalho, ou conchas e fragmentos de corais; 

 Terraço ou plataforma de abrasão de superfície irregular ou recoberta de vegetação; 

 Recifes areníticos em franja. 

Características – Energia variada das ondas e das correntes de maré; declividade entre 8 e 

15°, nos casos de substratos móveis, ou sub-horizontal em substratos duros; média a elevada 
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permeabilidade do substrato (mistura de cascalho e areia); participação relativa da fração 

cascalho (maior que 2 mm) de pelo menos 20% na composição do sedimento; cascalho pode 

ser composto de fragmentos de rochas, conchas ou corais; percolação do óleo até cerca de 

50cm de profundidade; mobilidade dos sedimentos muito elevada no ciclo tempestade/pós-

tempestade; potencial de erosão durante tempestades e posterior soterramento; superfície 

irregular ou recoberta de vegetação, no caso de substratos duros. Os recifes em franja formam 

barragem com declividade suave para o continente e brusca queda para o mar, e apresentam 

rugosidades onde tende a se acumular o óleo. 

Comportamento potencial do óleo/Ações de resposta – Penetração do óleo até cerca de 

50cm de profundidade; maior profundidade de percolação do óleo dificulta a limpeza, 

podendo causar erosão ou problemas de descarte; baixa trafegabilidade potencial; persistência 

do óleo pode ser alta se houver soterramento ou retenção em irregularidades do substrato; 

tempestades periódicas podem ajudar a remoção e / ou soterramento do óleo. 

 

Índice 6 (ISL 6) – Substratos de elevada permeabilidade; alta penetração/soterramento de 

petróleo: 

 Praias de cascalho (seixos e calhaus); 

 Costa de detritos calcários; 

 Depósito de tálus; 

 Enrocamentos ("rip-rap", guia corrente, quebra-mar) expostos; 

 Plataforma ou terraço exumado recoberto por concreções lateríticas (disformes e porosas). 

Características – Elevada variabilidade anual no grau de exposição e, conseqüentemente, na 

freqüência de mobilização de sedimentos por ação das ondas; reflexão variável das ondas; 

elevada permeabilidade do substrato (cascalho) ou substrato rochoso/duro com muitas 

reentrâncias; declividade moderada; potencial de enterramento e erosão durante tempestades; 

baixíssima trafegabilidade; baixíssima reposição natural dos sedimentos. 

Comportamento potencial do óleo/Ações de resposta – Percolação do óleo até cerca de 

100cm; praias de cascalho têm o nível mais elevado de impacto, devido à facilidade e 

profundidade de percolação do óleo e conseqüentes dificuldades de remoção; persistência do 

óleo pode ser alta se há soterramento ou se as tempestades após o soterramento forem pouco 

freqüentes; limpeza pode ser difícil devido à grande profundidade de penetração do óleo e 

baixa trafegabilidade; jateamento com água pode ser uma solução parcial em enrocamentos. 
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Índice 7 (ISL 7) – Substratos sub-horizontais, permeáveis, expostos: 

 Planície de maré arenosa exposta; 

 Terraço de baixa-mar. 

Características – Acumulação sedimentar de baixíssima declividade (menor que 3°); formado 

predominantemente por areia, podendo ocorrer frações de silte e cascalho; percolação do óleo 

muito reduzida, devido à saturação do sedimento com água; largura variando de poucos 

metros a extensões da ordem de quilômetros; sedimento inconsistente e de baixa 

trafegabilidade. 

Comportamento potencial do óleo/Ações de resposta – O óleo tende a não percolar ou 

aderir facilmente aos sedimentos arenosos saturados; o óleo tende a ser transportado para a 

zona de alcance máximo da preamar ou é levado ao longo da costa pelas correntes de maré; o 

impacto na biota pode ser alto devido à exposição tóxica (óleos leves ou frações dispersas) ou 

asfixia (óleos pesados); limpeza difícil devido à tendência de transferir o óleo para camadas 

mais profundas de sedimento através do pisoteio ou outras acções de resposta. 

 

Índice 8 (ISL 8) – Substratos impermeáveis a moderadamente permeáveis, abrigados, com 

epifauna abundante: 

 Escarpa/encosta de rocha lisa, abrigada; 

 Escarpa/encosta de rocha não lisa, abrigada; 

 Escarpas e taludes íngremes de areia, abrigados; 

 Enrocamentos ("rip-rap" e outras estruturas artificiais não lisas) abrigados. 

Características – Abrigado da ação das ondas; substrato duro composto por rocha do 

embasamento, estrutura artificial ou argila dura, exceto no caso das barreiras; o substrato pode 

variar de vertical liso a encosta rugosa de variados graus de permeabilidade; declividade 

geralmente íngreme (maior que 15 graus), resultando em estreita faixa de estirâncio; 

usualmente com densa cobertura de algas e outros organismos. 

Comportamento potencial do óleo/Ações de resposta – Óleo tende a recobrir a superfície 

afetada, persistindo por longo tempo devido à inexistência de hidrodinamismo capaz de 

efetuar a remoção; o mapeamento deve distinguir entre substratos lisos impermeáveis ao óleo 

e substratos recobertos por blocos, irregularidades ou sedimentos capazes de armazenar o 

óleo; o impacto na biota pode ser alto devido à exposição tóxica (óleos leves ou frações 

dispersas) ou asfixia (óleos pesados); limpeza freqüentemente necessária, tanto por razões 

estéticas, quanto pela baixa remoção natural, sendo muitas vezes difícil, devido à dificuldade 

de acesso. 
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Índice 9 (ISL 9) – Substratos semipermeáveis, planos, abrigados, ou recifes com concreções 

bioconstrucionais: 

 Planície de maré arenosa/lamosa abrigada e outras áreas úmidas costeiras não 

vegetadas; 

 Terraço de baixa-mar lamoso abrigado; 

 Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais. 

Características – Abrigado da ação das ondas; substrato sub-horizontal lamoso (declividade 

menor que 3°); sedimento saturado com água, com baixa permeabilidade a não ser pela 

presença de orifícios feitos por animais; largura variando de poucos metros a extensões da 

ordem de quilômetros; sedimentos moles de baixíssima trafegabilidade. Os recifes com 

colônias de corais constituem ambientes de grande diversidade biológica; grau de exposição a 

ondas e inclinação variável; substrato rugoso característico de concreções biológicas de grande 

heterogeneidade; permeabilidade variável e grande aderência, agravada pela presença de 

orifícios feitos por animais; baixa ou nenhuma trafegabilidade. 

Comportamento potencial do óleo/Ações de resposta – A penetração de óleo é limitada 

pelos sedimentos saturados de água; o óleo é geralmente transportado até a linha de maré alta, 

podendo ocorrer penetração junto à linha de preamar; o impacto na biota pode ser alto devido 

à exposição tóxica (óleos leves ou frações dispersas) ou asfixia (óleos pesados); a remoção 

natural ocorre de forma extremamente lenta; o substrato mole e a dificuldade de acesso tornam 

a limpeza quase impossível; qualquer esforço nesse sentido tende a introduzir o óleo nas 

camadas mais profundas. No caso de recifes biológicos, a limpeza é impraticável; ações de 

resposta podem agravar o dano. 

 

Índice 10 (ISL 10) – Zonas pantanosas com vegetação acima d'água: 

 Deltas e barras de rio vegetadas; 

 Terraços alagadiços, banhados, brejos, margens de rios e lagoas; 

 Brejo salobro ou de água salgada, com vegetação adaptada ao meio salobro ou salgado; 

apicum; 

 Marismas; 

 Manguezal (mangues frontais e mangues de estuários). 

Características – Ambientes de baixa energia; substrato plano, lamoso a arenoso, sendo mais 

comuns os solos muito orgânicos lamosos; declive geralmente muito baixo, menor que 3° 

(zona intermarés potencialmente extensa); sedimento saturado com água, com baixa 
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permeabilidade a não ser pela presença de orifícios feitos por animais; sedimentos moles de 

baixíssima trafegabilidade. 

Comportamento potencial do óleo/Ações de resposta – A penetração de óleo é limitada 

pelos sedimentos saturados de água; possibilidade de cobertura direta da vegetação pelo óleo 

na zona intermarés; cobertura direta com óleos viscosos pode sufocar os organismos bênticos 

e sistemas de raízes; o impacto na biota pode ser alto devido à exposição tóxica (óleos leves 

ou frações dispersas) ou asfixia (óleos pesados); a remoção natural ocorre de forma 

extremamente lenta, devido aos baixos níveis de energia e biodegradação (condição anaeróbia 

do substrato) desses ambientes; constituem os habitats mais sensíveis devido à elevada riqueza 

e valor biológico; funcionam como verdadeiras armadilhas de retenção de óleo; o substrato 

mole e a dificuldade de acesso tornam a limpeza impraticável; o esforço nesse sentido tende a 

introduzir o óleo nas camadas mais profundas e agravar o dano. 

A “linha de costa”, representando o limite entre terra e água, deve receber um código 

de cores, de acordo com os índices de sensibilidade descritos abaixo. A maioria dos habitats 

da linha de costa será mostrada como uma linha, sem dimensão espacial. Onde mais de um 

tipo de linha de costa estiver presente (exemplo: uma praia em frente a um enrocamento), as 

cores para cada habitat serão mostradas, com a cor para o habitat mais interiorizado no lado 

de terra da linha de costa, e a cor para o habitat mais próximo do mar do lado da água da linha 

de costa. 

Em áreas onde a zona intermarés é larga (tais como, planícies de marés e plataformas 

rochosas cortadas pelas ondas) o habitat do estirâncio (área entre a linha de preamar e a linha 

de baixa-mar) será mostrado com a respectiva cor da classificação de sensibilidade. Quando se 

tiverem dados disponíveis, toda a área abrangida por mangues, pântanos costeiros e áreas 

úmidas serão coloridas com a classificação correspondente a esses habitats. O limite interior 

será indicado por uma linha tracejada, na cor correspondente. 

A simbologia adotada para representação do Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL) 

dos diversos segmentos costeiros nas cartas de sensibilidade obedece a um código de cores 

apresentado no quadro 1. 
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Quadro 1 - ISL para ambientes costeiros e estuarinos.  

 
Fonte: Ministério de Meio Ambiente , 2002. 

 

NOTA: Face às dificuldades para reprodução perfeita das tonalidades adotadas, pois estas 

podem variar dependendo da impressão, a escala de cores deverá ser entendida como um guia 

a ser obrigatoriamente ajustado passo-a-passo, de modo à obtenção de cores no padrão 

internacional acima apresentado (R – red/vermelho; G – green/verde; B – blue/azul). 
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6 METODOLOGIA 

 

Este capítulo refere-se à metodologia utilizada na presente pesquisa e aos 

procedimentos que foram seguidos até a confecção do trabalho final. 

A pesquisa foi realizada de maneira detalhada, com o objetivo de identificar alguns 

parâmetros do meio ambiente, como clima, geologia, oceanografia, solo, vegetação, fauna e 

reservas ecológicas; elaborar documentos e as cartas de sensibilidade ambiental (Cartas SAO), 

com base nas características geomorfologicas da costa, usando informações geradas no 

sistema de informação Geo-referenciadas (SIG) e utilizando o software Arc View GIS 3.3. da 

Environmental System Research Institute (ESRI). 

 

6.1 Trabalhos de Campo  

 

6.1.1 Coleta de Sedimentos 

 

Os trabalhos de campo constaram de coletas de amostras dos sedimentos litorâneos e 

registros fotográficos das diferentes feições da faixa de praia, com a finalidade de subsidiar a 

compartimentação ambiental da ilha para posterior confecção da Carta SAO. 

As amostragens dos sedimentos que compõem diversos trechos praiais da ilha foram 

coletadas de forma pontual, com aquisição de amostras superficiais destinadas as análises 

granulométricas, morfoscópicas e textural, análise do teores de matéria orgânica e carbonato 

de cálcio. 

Após a coleta, as amostras foram acondicionadas em sacos plásticos, devidamente 

etiquetados, contendo informações da localidade amostrada, tais como coordenadas e 

denominação do lugar/praia sendo, posteriormente, mantidas sob refrigeração, com a 

finalidade de preservar suas características físico-químicas, e transportadas, após liberação dos 

orgãos ambientais do país, para as análises laboratoriais no Laboratório de Oceanografia 

Geológica do Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará 

(LABOMAR/UFC). 
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6.1.2 Análises Laboratorias 

 

a) Análise Granulométrica 

 

As amostras foram analisadas quanto a granulometria, utilizado-se os métodos de 

peneiramento úmido e mecânico. Inicialmente, as amostras foram pesadas em uma balança 

análitica de precisão da GEHAKA, com o objetivo de quantificar o peso inicial das amostras 

em 100 gramas. A separação das frações finas (silte e argila) e das frações médias (areias) foi 

realizada por intermédio do peneiramente úmido, que consiste em lavar com água corrente as 

amostras sob uma peneira de malha de 0,062mm para separar as classes areia e argila. Após 

esse procedimento as amostras passaram por um processo de secagem em estufa com 

temperatura de 60°C. 

A análise granulométrica da fração de diâmetro superior a 0,062mm foi realizada por 

intermédio do peneiramento mecânico de acordo com a escala granulométrica de Wentworth 

(1992). O material retido em cada peneira foi devidamente pesados, para posterior 

interpretação dos parâmetros estatísticos e interpretação granulométrica de cada amostra.  

Os resultados obtidos do peneiramento foram tratado utilizando-se o Programa 

ANASED desenvolvido pelo Laboratório de Dinâmica Costeira e Aplicada – LGMA/UFC 

(Figura 6.1). 

 

 
Figura 6.1 - Plataforma de saída de dados no soft ANASED 5.0. 
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b) Analise morfoscópica 

 

A análise morfoscópica dos grãos foi realizada por meio de lupa binocular Micronal, 

por comparações visuais dos grãos das amostras com os contidos na tabela de comparação 

visual de arredondamento e esfericidade da areia apresentada por (KRUMBEIM & SLOSS, 

1963 apud SUGUIO, 1973). 

 

c) Teor de carbonato de cálcio 

 

O teor de Carbonato de Cálcio foi determinado por calcimetria, utilizando-se o 

Calcímetro de Bernad modificado, que se baseia na reação que os carbonatos estabelecem 

com o ácido clorídrico (CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2 O + CO2). O método consiste no ataque 

das amostras sedimentares com ácido clorídrico (HCl) diluído em 10% em um sistema 

hermeticamente fechados de vasos comunicantes. Uma mangueira de borracha faz a conexão 

entre o recipiente que irá acondicionar a amostra e uma bureta graduada. O gás gerado pela 

reação química desloca a coluna d’água da bureta, que a partir do volume de coeficiente  CO 

(V) da massa de amostra utilizada (m) e da temperatura ambiente (T), pode-se calcular a 

concentração de carbonatos através da equação: 

 

 % Carbonato de Cálcio = 122 x V (1) 

                                                                     

 

A concentração de matéria orgânica foi obtida por calcinação, onde as amostras foram 

colocadas em um forno elétrico (mufla) a 450ºC, por duas horas, e em seguida pesada e 

calculada a percentagem para obtenção da matéria orgânica. 

Os dados levantados durante a etapa de gabinete,  obtidos pelas  análise laboratoriais 

dos sedimentos amostrados, e os extraídos pelas interpretações das imagens de satélite 

fundamentaram a elaboração da carta de sensibilidade ambiental para derramamento de óleo de 

São Tomé. 

 

 

 

 

 

T x m 



CASTRO, A.C.F. – Determinação dos Índices de Sensibilidade Ambiental ao Derramamento de Óleo .......... 
 

 

47

6.1.3 Elaboração e Caracterização de Fotografias sobre ISL 

 

As fotos foram elaboradas em todo litoral, de acordo ao índice de sensibilidade do 

litoral, observando assim o tipo de praia , da costa, do sedimento e, também, o tipo de habitat, 

se natural ou com alguma intervenção antrópica. 

 

6.2 Metodologia de Gabinete 

 

6.2.1 Organização do Trabalho e Levantamento de Dados Pretéritos 

 

Na etapa inicial de elaboração, o trabalho obedeceu uma sequência metodológica, 

constituída por pesquisas bibliográficas sobre dados meteorológicos e da faixa litorânea da 

bacia de São Tomé, levando em conta os risco induzidos a um derramamento de petróleo e 

seus derivados.  

Essa pesquisa foi realizada junto ao Instituto Nacional de Meteorologia de São Tomé 

(INMST), Direcção Geral do Ambiente e Capitanea dos Portos.  Também, foi realizada a 

organização, de sistematização e consolidação das informações existentes sobre ecossistemas, 

habitat costeiro e marinhos, quanto a sensibilidade a derramamento de óleo, através dos 

levantamentos bibliográficos e elaboração fotograficas da faixa litôranea da Bacia do país.  

Quanto ao levantamento dos dados climatologicos e oceanograficos, não foi possível 

obter no país por falta de informações concretas. Com isso, foi utilizado o site do Projeto 

Global denominado Projeto Pirata, que é um programa designado ao estudo de interações no 

oceano Atlântico Tropical, que efetua variáveis climáticas regionais nas estações do ano.  

Entretanto, com base neste site, utilizou-se o mapa oceanográfico do Projeto Pirata, 

apresentada na figura 6.2, que contem duas boias (0S0E e 6S8E) nos pontos estratégicos do 

Atlântico próximo da ilha para coletar informações sobre parâmetros físicos (temperatura, 

vento, salinidade, umidade relativa, corrente, dentre outros) na sua interração com atmosfera. 

Sendo assim, com essas informações obtida das boias foram gerados diversos gráficos e 

interpretações. 
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Figura 6.2 – Mapa com a localização das duas bóias oceanográficas em vermelho. 
Fonte: Projeto Pirata (2009). 
 

 

a) Confecção da Carta de Sensibilidade Litoral 

 

A confecção dos mapas de sensibilidade ambiental baseou-se principalmente na 

caracterização geomorfológica do litoral, levando a compartimentação de áreas diferenciadas 

quanto as respostas ambientais ocasionadas por derramamento de petróleo e seus derivados. 

Por intermédio de imagens de satélite fornecida pelo software “Google Earth” o litoral de São 

Tomé foi compartimentado quanto aos Índices de Sensibilidade do Litoral (ISL), 

individualizando as atividades desenvolvidas, as epécies biológicas presentes e as atividades de 

recreação de cada compartimento. Em seguida estes dados foram colocados na forma de SIG, 

favorecendo uma melhor análise e interpretação. Após especializar os ISL, foi gerado a carta 

de sensibilidade do litoral de São Tomé. 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

7.1 Dimensão Física 

 

7.1.1 Climatologia 

 

7.1.1.1 Índices Pluviométricos 

 

Utilizando a bóia 0N0E, coletou-se dados referentes aos anos de 2006, 2007 e 2009. 

Observou-se que o período chuvoso tem inicio no mês de Janeiro seguindo até Novembro, as 

mínimas precipitações, até 0.01 mm/h, são registradas nos períodos Junho a Setembro, e as 

máximas precipitações, até 0.59 mm/h, são registradas entre os meses de Outubro e Abril, 

sendo que existem dois picos de máximo em Novembro e Abril (Figura 7.1; 7.2 e 7.3). 

Entretanto, na bóia 6E8S, coletou-se dados referentes ao mês de Julho de 2006 a Maio 

de 2007. Observou-se precipitações mínimas entre os meses de Julho a Novembro (até 0 

mm/h), e máximas precipitações no mês de Abril (0.41 mm/h) (Figura 7.4). 

 

 
Figura 7.1 – Distribuição do valor de precipitação mensal do ano de 2006 – bóia 0N0E. 
Fonte: Projeto Pirata, 2009. 
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Figura 7.2 – Distribuição do valor da precipitação média mensal do ano 2007-bóia 0N0E. 
Fonte: Projeto Pirata (2009). 
 

 
Figura 7.3 – Distribuição da precipitação média mensal do ano 2009 – bóia 0N0E. 
Fonte: Projeto Pirata (2009). 
 

 
Figura 7.4 – Distribuição da precipitação médias mensais dos anos 2006 e 2007, em relação à bóia  6E8S. 
Fonte: Projeto Pirata (2009). 
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7.1.1.2 Umidade Relativa 

 

A umidade relativa da região estudada situa-se na faixa de 90%, apresentando um 

comportamento semelhante à distribuição das chuvas na região. Sendo assim, observando os 

dados das duas bóias, os meses de maior umidade correspondem aos de maior precipitação 

pluviométrica e os de menor umidade aos meses de menor precipitação. Desta forma, os 

valores de umidade aumentam gradativamente durante o mês de Abril e Novembro com 

valores minimos entre Junho e Setembro (Figura 7.5). 

 

 
Figura 7.5 – Distribuição dos valores médios mensais de umidade, em relação as bóias 0N0E e 6E8N. 
Fonte: Projeto Pirata (2009). 
 

 

7.1.1.3 Índices de Ventos 

 

Os dados da bóia 0N0E evidenciam um indicativo de ventos predominantes nas 

direções Norte/ Nordeste a Sudeste (NNE–SW) (Figura 7.6). 

Entretanto, com os dados da bóia 0N0E a variação anual dos ventos está entre 0.4 m/s até 8.1 

m/s, os maiores valores correspondem aos meses de Agosto e Setembro, enquanto os menores 

valores aos meses de Março e Abril, sendo a velocidade média de 4.8 m/s (Figura 7.7). 

Para a bóia 6S8E percebe-se, também, que os ventos predominantes, vêem das mesmas 

direções NNE à SW (Figura 7.8), sendo que, a velocidade dos ventos variou de 1.8 até 7.9 m/s, 

com valores maximos encontrados nos meses de Julho e Novembro e mínimo no mês de abril. 

A velocidade média  foi de 4.62 m/s (Figura 7.9). 
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Figura 7.6 – Distribuição da direção do vento, usando bóia 0N0E. No perido 2006. 
Fonte: Projeto Pirata (2009). 
 

 
Figura 7.7 – Variação anual de ventos da bóia 0N0E No perido 2006. 

Fonte: Projeto Pirata (2009). 

 
Figura 7.8 – Distribuição da direção do vento, usando bóia 6N8E.Periodo 2007.  
Fonte: Projeto Pirata (2009). 
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Figura 7.9 – Variação anual de ventos da bóia 6S8E.  
Fonte: Projeto Pirata (2009). 
 

7.1.1.4 Temperatura 

 

A análise da temperatura da água foi realizada a partir dos dados das bóias 0N0E e 

6S8E em função da profundidade, variando da superfície até 500 metros. Percebe-se que as 

variações bruscas de temperaturas podem ser um indicativo da influência de massas d’água. A 

termoclina encontra-se numa profundidade de 180 metro. 

Observa-se, também, que na transição dos 20 para os 40 metros de profundidade, 

ocorre uma mudança brusca de temperatura, devido ao fenômeno de ressurgência que ocorre 

na região. Enquanto que na transição dos 180 metros  ocorre a termoclina que é uma mudança 

brusca e natural da temperatura, devido ao limite de incidência luminosa (Figura 7.10 e 7.11). 

 

 
Figura 7.10 – Distribuição da variação de temperatura x profundidade da bóia 0N0E. 
Fonte: Projeto Pirata (2009). 
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Figura 7.11 – Distribuição da variação de temperatura x profundidade da bóia 6S8E. 
Fonte: Projeto Pirata (2009). 
 

7.1.2 Parâmetros Oceanográficos 

 

7.1.2.1 Caracteristicas das Ondas 

 

As ondas agem como um dos principais fatores de modelagem das zonas costeiras e 

são, em sua maioria, geradas pelo vento, porém, existem ondas na natureza geradas a partir de 

abalos sismicos denominada de Tsunamis ou ainda ondas geradas pelo poder gravitacional do 

sistema terra-lua-sol denominadas de marés.  

Os dados de ondas, obtidos de Hogben & Lumb (1967),  mostraram que as ondas mais 

frequentes variam de 1,0 metro a 1,5 metros (Figura 7.12).  

 

 
Figura 7.12 – Valores das alturas das ondas.  
Fonte: Hogben e Lumb (1967). 
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7.1.2.2 Correntes 

 

Correntes longitudinais podem ser formadas pela incidência oblíqua das ondas na 

costa), ou pela variação longitudinal da altura das ondas na zona de arrebentação 

(LONGUET-HIGGINS, 1970 apud SHORT, 1999). 

Clarke et al. (1984 apud Hoefel, 1998) referem-se as correntes como um importante 

agente de transporte dos sedimentos na zona de surf, gerando campos de velocidades efetivas na 

modificação do relevo praial. 

Na zona equatorial, ocorre um fenômeno caracterizado pela presença de uma circulação 

superficial das massas de água oceânica, cujas propriedades físico-químicas agem de maneira 

oposta. Trata-se da corrente fria de Benguela e as correntes quentes do Golfo da Guiné e o Sul 

do Equador que influenciam a Contra-Corrente Equatorial que se dirige para a região costeira 

do continente. (Figura 7.13). 

 
Figura 7.13 – Circulação das correntes oceânicas. 
Fonte: Projeto Pirata (2010). 
 

Segundo Vaz & Oliveira (2007), essa corrente é influenciada pelo aumento das águas 

profundas frias e salgadas chamadas de “upwelling”, que são frequentes durante a estação de 

gravana. 

Os valores da velocidade e direção das correntes foram obtidos da bóia 6S8E, não 

sendo observados dados da bóia da 0N0E. A distribuição da velocidade média das correntes 

está apresentada na figura 7.14, onde observa-se maiores velocidades nos meses de Janeiro, 

Fevereiro, Junho e Dezembro.  

As direções das correntes, de oeste para este, apresentadas na figura 7.15, indicam 

que, caso ocorra derramamento de petróleo próximo do mar do país, poderá atingir a região 

costeira de São Tomé, dependendo da distância do continente. 
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Figura 7.14 –Velocidade média anual da direção da corrente referente a bóia 6S8E. 
Fonte: Projeto Pirata (2009). 
 

 
Figura 7.15 – Direcção da corrente referente a bóia 6S8E 
Fonte: Projecto Pirata (2009). 
 
 
7.1.2.3 Índice de Salinidade  

 

A distribuição da salinidade foi analisada na superfície, a 20 e 40 metros. Observa-se que a 

termohalina na bóia 0N0E, encontra-se na profundidade de 40 metros (Figura 7.16), enquanto 

que na bóia 6S8E encontra-se na profundidade de 20 metros (Figura 7.17). 
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Figura 7.16 – Gráfico de salinidade na profundidade de bóia 0N0E.  
Fonte: Projeto Pirata (2009). 
 

 
Figura 7. 17 – Gráfico de salinidade na profundidade de bóia 6S8E  
Fonte: Projeto Pirata (2009). 
 

7.2 Dimensão Biológica  

 

A cobertura vegetal é representada por espécies características de ambientais marinhos 

e flúvio-marinho, que compreendem os estuários os mangues respectivamente, além da 

vegetação antrópica que cobre os arredores da área estudada. 

De acordo a Estratégia Nacional do Plano de Ação da Biodiversidade (ENPAB, 2002), 

a ilha da São Tomé apresenta diversidade em relação flora, sendo encontradas  famílias 

específicas como Rubiaceae (41%), Orchidaceae (24%), Euphorbiaceae (19%), 

Melastomataceae (50%) e Biogniaceae (50%). A flora é marcada pela predominância dos 
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coqueiros (Cocus nucifera), " quebra-machado" (Homalium henriquesii), caroceiro doce 

(Terminaleae catappa), fiá tataluga (Ipomeia pes-caprae), libô dáua (Struchium 

sparganphora), folha boldrega (Portulaca oleracea), tamarino (Tamarindus indica), 

eucalyptus (Eucaliptus robusta), goyave (Psidiun guajava), baobab (Adansónia digitada), ocá 

(Ceioba petandra), úlua (Borassus aethiopum), libô mucambú (Vernonia amygdalina), 

limomplé (Ximenia americana), cimbrão (Ziziphus abissinica), pau cheque-chéque 

(Crotalaria sp.), cólimas (Millettia sp) muandim (Pentaclethra), micocó (Ocimum vinde), 

cuedano (Cestrum laevigatum). 

No litoral de São Tomé a vegetação é caracterizada pelo predomínio de plantas 

pioneiras correspondendo as espécies de Ipomoea pes capre e Canavalia rosea. Essas plantas 

formam um verdadeiro tapete denso que favorece a instalação de alguns arbustos tais como: 

Dalbergia ecastaphyllum, Conocarpus erectus, Baphia nitida e Hibiscus tiliaceus.  

As espécies pioneiras fixando-se sobre a areia ativam a formação de cordões litorais 

que serão mais tarde colonizadas pelas formações arbóreas e arborescentes . Nesas formações 

destaca-se a família Arecaceae a as especie Cocus nucifera que foi introduzida (Estratégia do 

Plano Nacional de Acção da Biodiversidade (ENPAB) para Ecossistemas Marinhos e 

Costeiros, 2002) Nas áreas de preamar observa-se, também, a ocorrência de vegetações 

pioneiras, predominantemente herbáceas, arbustos e coqueiros, adaptada às condições de 

elevada salinidade, assim como a vegetação de manguezal nas margens dos estuários e a 

vegetação de tabuleiros. 

O manguezal corresponde a pequena extensão sobre a ilha da São Tomé, a formação 

vegetal estende-se ao longo da embocadura dos pequenos riachos de praia das Conchas, 

Morro Peixe, Melão, Água Izé e do rio Malanza, com as  espécies dominantes de Rhizophora 

mangle e Laguncularia recenosa. 

Segundo Christy & Clarke (1998), o rio Malanza corresponde a maior massa de água 

salobra da região costeira da ilha de São Tomé com maior manguezal. Trata-se de um mangue 

limpo e bem conservado, porém, relativamente pobre em espécies vegetais (Figura 7.18). 

A fauna compreende algumas espécies de pássaros das zonas úmidas e águas doces, 

nomeadamente Pica-peixe, (Alcedo cristata thomensis), Cormoran africano, (Phalacrocorax 

africanus), Héron strié, (Butorides striatus), Gallinule galinha de água, (Gallinula chlorupus) 

e Speirops da São Tomé, (Speirops lugubris). 
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Figura 7.18 –  Espécie de manguezal da lagoa Malanza. 
Fonte: Pesquisa de campo (2009). 
 

 

Em relação a fauna marinha, o mar santomense é rico em espécies e os recursos 

pesqueiros da maior parte do Golfo da Guiné estão, em parte, ligados ao arquipélago. No 

entanto, o desenvolvimento da pesca é dificultado pelo fato de São Tomé e Príncipe terem 

uma plataforma bastante pequena com 1500km2 e uma área marítima de 128.000km2. 

A fauna marinha é variada e constituída fundamentalmente por peixes, crustáceos, 

moluscos, répteis, tubarões, cetáceos, tartarugas, corais, equinodermos, celenterados, 

anelídeos e esponjas (Figura 7.19). 

Dos estudos de identificação dos peixes marinhos comerciais realizados pelo Projecto 

de Avaliação dos Recursos Haliêuticos, entre os anos 1993 à 1996, foram registados cerca de 

105 espécies (ENPAB-Ecossistemas Marinhos e Costeiros, 2002). 
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Figura 7.19 – Espécies da fauna marinha de São Tomé. 
Fonte: ENPAB (2002). 
 

7.3 Dimensão Socioeconômica 
 

Com um Produto Interno Bruto (PIB) per capita de 340 US$ em 2003, a República de 

São Tomé e Príncipe é um dos países mais pobres do mundo. De acordo com o estudo sobre o 

perfil da pobreza realizada em 2001, 54% da população vivem debaixo do limiar de pobreza e 

15% são classificados extrema na pobreza.  

A agricultura é tida como a base econômica de São Tomé e Principe, ocupando 23% 

da população ativa. O cacau que representa o essencial das exportações (90%), sendo que sua 

produção começou a diminuir desde 1996. Esta forte dependência da agricultura santomense 

no que diz respeito à cultura do cacau traduz-se na importação da grande quantidade de 

produtos agrícolas e por conseguinte importantes saídas de divisas.  

Os serviços constituem a parte mais importante do PIB com 63%, seguidos pela 

agricultura (20%) e pela indústria (17%). São Tomé está para conhecer uma mudança 

essencial na sua economia com a produção de petróleo a offshore que deveria ter começado 

em 2007-2008. 

Na tabela 1 estão identificados os contributos dos principais setores costeiros, em 

termos de Produto Interno Bruto (PIB), dão uma ideia da importância da zona costeira para a 

economia nacional. 
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Tabela 1 – Produção das principais atividades econômicas localizadas no litoral. 

Ano PIB 

(Sector Hoteleiro 

Pescas Construção Prod. 

Entr/Serv.(MD) 

Prod. Energ. 

(MD) 
Prod ZC 

(MD) 

1994 1.49 4.4 6.06  3.9 15.85 

1995 2.38 6.65 9.6 5.85 0.03 24.51 

1996 3.26 8.85 13.33 7.65 0.5 33.59 

1997 6.42 13.23 19.82 12.77 2.48 54.72 

1998 9.95 19.3 32.67 19.49 4.24 85.65 

Fonte: MPFE - Ministério de Plano e Finanças e Economia (2006). 

 

A zona costeira é a mais equipada e contém os maiores centros urbanos do país. A 

agricultura, a pecuária e a pesca, que são os principais setores econômicos do país estão 

concentrados na zona costeira. Estes representavam de 1994 à 1998, cerca de 22% do PIB. A 

isso acrescenta-se a pesca (com 6 %) do PIB, a indústria e o artesanato (cerca de 3 %), o 

comércio (cerca de 12 %), os hotéis e restaurantes (cerca de 2 %), as atividades financeiras 

(cerca de 6 %), a administração pública (cerca de 22 %) e o turismo. 

 

7.4 Morfologia Praial 

 

Por definição a faixa litorânea corresponde a área de transição situada entre o mar e o 

continente. Em geral, sua morfologia depende de um conjunto de características ambientais, 

tais como a natureza de dissipação de energia das ondas (variações da altura, período e 

direção das ondas), o momento de transferência da energia, a geologia do litoral, o suprimento 

de material para região, assim como a permeabilidade dos sedimentos que compõem o 

substrato. 

De acordo com Davis (1985), o perfil morfológico de praia arenosa (Figura 7.20) 

compreende as seguintes zonas: pós-praia (backshore), que corresponde a uma área plana e 

aproximadamente horizontal com inclinação suave em direção ao mar, que é chamada de 

berma; praia ou estirâncio (foreshore) que representa a porção situada entre o limite superior 

de preamar e a linha de baixa-mar ordinária; e antepraia (shoreface) que inicia no nível médio 

de maré baixa e estende-se mar a dentro, além da zona de rebentação, até a base de onda de 

bom tempo, representa uma zona de máxima movimentação de sedimentos (REINECK & 

SINGH, 1975).  
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Figura 7.20 – Perfil generalizado de uma praia apresentando suas divisões e os principais 
elementos morfológicos. 
Fonte: Brown et al. (1989). 
 

De maneira geral, a inclinação na face de praia está diretamente associada a 

granulometria dos sedimentos que compõem o substrato, dessa forma, observa-se as seguintes 

regras: as faces de praias com maiores inclinações estão constituídas por sedimentos grossos e 

as faces de praias como menores inclinações por sedimentos finos. Esse fato está relacionado 

ao movimento de fluxo e refluxo das ondas, que em função da granulometria do substrato e, 

conseqüentemente, pela fricção e infiltração da água, será estabelecido o gradiente da praia. 

As praias de sedimentos mais finos a fricção e infiltração são menores, resultando num fluxo 

de retorno maior e com mais energia, que transporta de volta os sedimentos, nivelando o perfil 

de praia. Nos casos de igualdade entre o fluxo e o refluxo, o equilíbrio da praia é mantido. 

(REINECK & SINGH, 1975). 

As mudanças sazonais são as principais responsáveis pelas variações dos perfis praias. 

As ondas de alta energia erodem as faces de praia, como é o caso da praia de Neves, 

eliminando a maioria ou toda a berma, transportando a areia para o mar, depositando-a em 

forma de barras em águas profundas.  

Quando as ondas têm baixa energia, no caso do trecho da praia São João até a praia da 

Juventude, areia é transportada para a praia acumulando-se para formar novas bermas. Os 

perfis das praias com ondas de alta energia têm inclinação mais suave que aqueles com baixa 

energia de onda.  
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7.4.1 Caracterização das Praias de São Tomé  

 

A plataforma continental santomense abrange uma superfície cerca de 1.500km2 e a 

Zona Econômica Exclusiva 160.000km2. A extensão da linha de costa é 209km, 

correspondendo 143km a São Tomé e 66km a Príncipe.  

Observa-se, por fotografias que as regiões costeiras de São Tomé correspondem, na 

sua maior parte, de natureza escarpada encontrada nas praias de Micoló, Juventude, Jalé e 

Santana de São Tomé (Figura 7.21). 

 

 
Figura 7.21 – Vista parcial da Praia Santana apresentando costa do tipo escarpada. 
Fonte:Pesquisa de campo (2009).  
 

Segundo Plano Nacional do Ambiente para Desenvolvimento Durável (PNADD) 

(1999) nessas praias, os sedimentos costeiros são muito heterogêneos, com praias de areias 

brancas, textura média; de natureza silicosa ou basálticas; e outras faces de praia que 

comportam sedimentos mais grossos (areia grossa ou blocos de rochas).  

As costas santomenses são ameaçadas por graves problemas de erosão, onde a causa 

principal é a extração da areia marinha para o abastecimento da indústria da construção civil.  

Os recifes coralíneos são habitats ricos em organismos marinhos, incluindo peixes, 

crustáceos, moluscos e outros invertebrados, constituindo uma zona rica da vida oceânica.  

Pequenas populações de corais foram identificadas ao Norte da ilha da São Tomé. 

Estudos mais acentuados devem ser efetuados para conhecer a extensão, a diversidade e a 

ecologia mais precisa destes recifes coralíneos (Figura 7.22). 
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Figura 7.22 – Recifes de corais da costa de Hotel Miramar. 
Fonte: Pesquisa de campo (2009). 
 

A região compeendida entre as Praia das Conchas até a Lagoa Azul representa a zona 

de corais vivos mais importante da ilha de São Tomé. Embora, não haja inventário da 

biodiversidade, existem índices que indicam que espécies endémicas de corais, como o 

Siderastrea siderea, Montastrea cavernosa e Porites sp possam ser encontradas. 

De acordo com o Plano Nacional do Ambiente para Desenvolvimento Durável - 

PNADD (1999), a partir de estudos realizados 1993 e 1994, foi possível identificar a zona 

comercialmente explorável de corais (coral vermelho) que se extende ao longo de toda a 

Região Noroeste da São Tomé, principalmente nas praias do Morro Peixe, Quinze, Conchas e 

Lagoa Azul. Esses corais estão ameaçados devido à intensa atividade de coleta de conchas na 

praia para a fabricação de cal. 

A praia Quinze na Cidade das Neves, ao norte de São Tomé, corresponde a face de 

praia constituída por areia, cascalho e blocos de rocha, sendo comum a presença de gramíneas 

e vegetações relativamente densa no pós-praia (Figura 7.23).  
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Figura 7.23 – Praia de cascalho, blocos de rocha no pós-praia e presença de  
gramíneas e vegetações relativamente densa. 
Fonte: Pesquisa de campo (2009). 
 

De acordo ao Vaz & Oliveira (2007), as espécies destacadas nessa praia, correspondem 

a vertebrados pelágico como as Clupeidae (Sardinhas), Scombridae (pequenos tunídeos.  

Fulufulu, Cavala, Peixe-serra), Carangidae (Bonito,Olho-grosso, Sêlê, Corcovado, Carapau, 

Osso-mole), Mugilidae (Tainhas), Gobiidae (peixinho), Exocetidae (Voador) e Moreidae 

(Maxipombo) e os moluscos marinhos como: Buccinum sp (Búzio do mar), Vénus spp 

(Amêijoas), Ostrea sp (Ostra), Octupus sp (Polvo); Sépia sp (Choco), Ommastrephes sp 

(Lula). 

A praia encontra-se em bom estado de preservação, com atividade de pesca artesanal 

muito ativa. Próximo a esta praia encontra-se um terminal de combustível que abastece todo o 

País. 

A praia de Lagoa azul, situada ao norte do país, apresenta afloramento de rochas 

vulcânicas que formam pequena falésia. De acordo com Vaz & Oliveira (op. cit.), a vegetação 

representada são gramineas (Ipomoea pes capre e Canavalia sp) (Figura 7.24) e vegetação 

arbustiva (Dalbergia ecastaphyllum, Baphiab nitida e Hibiscus tiliaceus).  

A praia tem grande acesso turístico e está em bom estado de conservação, podendo ser 

encontradas espécies dos corais.  
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Figura 7.24 – Afloramento de rochas vulcânicas na Praia Lagoa Azul.  
Fonte: Pesquisa de campo (2009). 
 

A Praia de Micolo, ao norte do país, é dissipativa e arenosa, com vegetações arbustas e 

coqueirais na pós-praia. A praia não se encontra em bom estado de conservação, devido a 

atividade antropogênica relacionada a extração da areia marinha para o abastecimento da  

construção civil. As espécies destacadas são pequenos pelágios como Clupeidae (Sardinhas), 

Scombridae (pequenos tunídeos. Fulufulu, Cavala, Peixe-serra). Nessa praia existe atividade 

de pesca artesanal.  

A praia das Conchas, também, ao norte do país, é dissipativa e arenosa com costões 

rochosos na pós-praia e vegtetação representada por gramíneas e coqueirais.  

No sul de SãoTomé, as praias de Ribeira Afonso e Angolares são dissipativas com 

areias de tamamho médio, não ocorrem recifes ou substratos rochosos próximos à costa. 

Apresentam zona de atividade de pesca demersal e pelágico costeiro e, encontram-se em bom 

estado de conservação. 

Praia Jalé no sul do país, é dissipativa arenosa com vegetações coqueirais no pós-

praia. Nas regiões costeiras das Ilhas é frequente a presença de 5 espécies de tartarugas 

marinhas como: a Lepidochelys olivacea (Tatô), Chelonias mydas (Ambó ou mão branca), 

Eretmochelys imbricata (Sada ou tartaruga de cuaco) e Dermochelys coriacea (Ambulância), 

carreta-carreta (Cabeça Grande ou Tartaruga Vermelha) que utilizam a zona costeira para a 

desova. Correspondem a praia de grande acesso turístico e se encontra em bom estado de 
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conservação. Próximo da praia encontra-se o manguenzal  Malanza que é um habitat sensível 

a contaminação.  

A praia de Santana apresenta escarpa rochosa que cobre toda a faixa de praia, após o 

costão rochoso desenvolve vegetação com predomínio de gramíneas e espécies arbóreas.  

SegundoVaz & Oliveira (2007), junto ao substrato rochoso dessa praia encontram-se 

macro-algas (cianoficeas ou algas azuis), filamentosas, algas verdes (Dunaliella salin), que 

corresponde a espécie mais frequente no País. Essas algas têm um valor econômico muito 

elevado, em função da reserva de polissacarídeos, gorduras, óleos e alcoóis, que têm larga 

aplicação industrial. Nesta praia não existe atividade pesqueira. 

 

7.4.2 Tipos de Substratos 

 

Os trabalhos de campo associados às interpretações de imagens de satélite permitiram 

individualizar três tipos de substratos na área estudada: Rochoso; Arenoso e Lamoso. 

De maneira geral, as características geológicas/sedimentológicas, principalmente, as 

relacionadas com o grau de porosidade e permeabilidade, assim como a declividade da área e 

o grau de exposição a energia das ondas e marés, retratam o seu comportamento na presença 

de óleo, que conseqüentemente, sinalizam seus índices de fragilidade ambiental. 

O substrato rochoso caracteriza-se pela exposição subaérea de rochas ou fragmentos 

de rochas que compõem o embasamento da ilha, no caso, rochas de origem vulcânicas, de 

coloração escura, de natureza essencialmente basáltica. Entretanto verifica-se, também, 

composição predominantemente traquítica e fenolítica. 

As praias de encostas íngremes são mapeadas nas porções Norte e Sul de São Tomé, 

normalmente de acessos difíceis, representam trechos marcados por exposições de rochas 

vulcânicas. Nessas regiões a faixa de praia encontra-se ausente, onde as ondas quebram 

diretamente sobre as encostas rochosas funcionando como agentes erosivos de alta 

intensidade. A altura da parede escarpada varia, provavelmente em função de atividades 

tectônicas/vulcânico pretéritas. Em virtude do difícil acesso, essas regiões foram pesquisadas, 

principalmente, por interpretações de imagens de satélite seguidas por esporádicas visitações 

por vias marítimas. As observações extraídas revelam áreas de perigo para a navegação e 

balneabilidade. 

O substrato arenoso, denomina por praias arenosas, caracteriza-se por concentrações 

de grãos de diâmetros compreendidos entre 2,00 a 0,062 mm (WENTWORTH, 1922 apud 
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Suguio,1973). Entretanto, em função da natureza dos grãos, o grupo foi subdividido em praias 

essencialmente constituídas por sedimentos litoclásticos e bioclásticos. 

As praias com sedimentos litoclásticos caracterizam-se por faces praias de coloração 

escura, resultante da concentração de grãos minerais provenientes de rochas vulcânicas do 

embasamento cristalino encontrada nas praias dos São João dos Angolares e Neves (Figura 

7.25).  

 

 
Figura 7.25 – Detalhe do substrato das areias litoclásticas da praia dos  
S.J.Angolares e Neves. 
Fonte: Pesquisa de campo (2009). 
 

As análises granulométricas das amostras revelaram o predomínio de sedimentos bem 

selecionados com tamanho de grão variando de areia média a grossa.  

A análise do grau de arredondamento, de acordo com Pettijohn (1957, apud  Suguio, 

1973), indicou que a maioria dos grãos, cerca de 95%, corresponde a grãos sub-arredondados, 

evidenciando uma certa maturidade do depósito, seguidos por grãos angulares. O percentual 

de carbonato de cálcio ficou em torno de 1,46% e de matéria orgânica 0,15%. 

Os trechos da ilha marcados pelo desenvolvimento de faces de praias constituídas por 

sedimentos litoclásticos e bioclásticos caracterizam-se pelo predomínio de grãos de tons 

claros (Figura 7. 26). 

O grau de arredondamento dos grãos apresentou grãos angular, subangular e 

subarredondado. Os constituintes biogênicos constituem-se por fragmentos de conchas de 

bivalves, equinodermes (Figura 7.27).  
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As análises granulométricas das amostras mostraram o predomínio das classes texturais de 

areia média e areia grossa e sedimentos moderadamente selecionados. O percentual de 

carbonato de cálcio variou de 72,33 a 80% de CaCO3 e 0,38 a 0,51% de matéria orgânica. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 7.26 – Detalhe do substrato das areias bioclásticas da praia Perigosa, 
Morro Peixe, São João da Vargem. 
Fonte: Pesquisa de campo (2009). 
 

O Substrato Lamoso delimita os trechos da ilha marcados pelo desenvolvimento de 

manguezais e lagoas, caracterizados pelo predomínio de sedimentos sílticos e argilosos de 

coloração escura (Figura 7.28). Esse tipo de substrato é marcado por solos caracterizados por 

menor permeabilidade, que tende a saturação por água doce e/ou salobra, entretanto, em 

determinados locais tornam-se diferenciados devido a existência de orifícios resultantes da 

locomoção de animais e plantas típicas do ecossistema, no caso, caranguejos e mangues. 

 

 
Figura 7.27 – Sedimentos das praias que apresentam substrato lamoso. 
Fonte: Pesquisa de campo (2009). 
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7.5 Descrição e Interpretação dos Índices de Sensibilidade do Litoral (ISL) 

 

O sistema de classificação de sensibilidade foi baseado no conhecimento das 

características geomorfológicas das áreas do litoral, considerando os seguintes fatores: grau de 

exposição à energia de ondas e marés; declive do litoral e tipo do substrato.  

A classificação da sensibilidade da costa foi fundamental o entendimento das inter- 

relações entre os processos físicos, tipos de substrato e biota associada, que produzem 

ambientes geomorfológicos e ecologicamente específicos, assim como padrões previsíveis de 

comportamento de óleo, padrões de transporte de sedimentos e impactos biológicos. 

Na área foram individualizados os seguintes Índices de Sensibilidade do Litoral 

caracterizados na área correspondem a:  

Índice 1 (ISL1) está evidenciado nas praias da Cidade de Neves, norte do país, que 

apresenta estruturas artificiais ao longo do terminal de descarga de combustível. Caso ocorra 

derrame de óleo a permanência será de pequena duração e a remoção de modo natural (Figuras 

7. 28). 

 

 
Figura 7.28 – Estrutura artificial lisa exposta, Cidades das Neves (ISL1). 
Fonte: Pesquisa de campo (2009). 
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Índice 2 (ISL2) caracterizado por praias que apresentam costões rochosos e rochas aflorantes 

no estirâncio, sendo definido na região leste da ilha na praia de Pantufo e na região sul em 

algumas praias de Porto Alegre, Piscina e Santana (Figura 7.29). O substrato impermeável 

impede a penetração de óleo e a fina camada de sedimentos que, por vezes, se acumula na 

base da escarpa, é removida pelas ondas de tempestades. 

 

 
 
Figura 7.29 – Costões rochosos na praia de Piscina em A e de Santana em B. (ISL2) 
Fonte: Pesquisa de campo (2009).  
 

Índice 3 (ISL3) apresenta substratos semipermeáveis, baixa penetração/soterramento 

de petróleo, caraterístico de praias dissipativas com areia média a fina remobilizadas pela 

ação das ondas. Esse índice é encontrado na região norte do país nas praias de Morro Peixe, 

Fernan Dias, Micoló e na região leste nas praias de Santana, Ribeira Afonso, São João dos 

Angolares, Porto Alegre, Jalé e Conchas (Figura 7.30). 

A penetração do óleo geralmente é menor que 10cm, porém, a possibilidade de 

soterramento do óleo é mínima, devido à lenta mobilidade da massa sedimentar. Os impactos 

sobre as comunidades bióticas intermarés podem ser severos e, geralmente, a limpeza é 

necessária. O tráfego de veículos e possível, respeitando o ciclo de marés e as eventuais 

restrições ambientais locais. 

Índice 4 (ISL4) caracterizado por substratos de média permeabilidade; moderada 

penetração/ soterramento de petróleo, que ocorre em praias dissipativas de areia grossa, sendo 

encontrado na praia Largato e praia de Marlen Beach.(Figura (7.31) 

Tem declividade da face praial entre 3 e 10 graus, sendo caracterizado por substrato 

moderadamente permeável e a mobilidade sedimentar relativamente elevada (acumulação de 

até 20cm por ciclo de maré). A penetração do óleo é cerca de 25cm de profundidade, a 

AA B
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mobilidade do sedimento tende ao soterramento exigindo o manuseio de grande volume de 

sedimentos. Os impactos sobre as comunidades biótica inter-marés podem ser severos. 

A limpeza é difícil, agravada pela tendência do equipamento misturar ainda mais o 

óleo com o sedimento, além que o tráfego de veículos pode ser possível. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7.30 – Praia dissipativas com areia média, praia do Jalé em A e em B na praia das Conchas (ISL3). 
Fonte: Pesquisa de campo (2009). 
 

 

 
Figura 7.31 – Praia dissipativa de areia grossa da praia das Marlen Beach ( ISL4). 
Fonte: Pesquisa de campo (2009). 
 

Índice 6 ISL 6 apresenta substratos de elevada permeabilidade; alta 

penetração/soterramento de petróleo, que ocorre na praia de  cascalho (seixos e calhaus),  

encontrada na região oeste de São Tomé, nas  praias de Santa Catarina e região norte nas 

praias de Neves e Lagoa Azul, onde há elevada permeabilidade do substrato cascalhos ou 

rochoso, declividade moderada e baixíssima trafegabilidade. 

A B
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Nesse caso, a percolação do óleo é cerca de 100cm, e as praias de cascalho têm o nível 

mais elevado de impacto, devido à facilidade e profundidade de percolação do óleo e 

consequentes dificuldades de remoção.  

A limpeza pode ser difícil, devido à grande profundidade de penetração do óleo e baixa 

trafegabilidade, o jateamento com água pode ser uma solução parcial em enrocamentos 

(Figura 7.32). 

 

 
Figura 7.32  – Praia de cascalho (seixos e calhaus), praia Quinze (ISL6). 
Fonte:Pesquisa de campo (2009). 
 

Índice 8 (ISL8) apresenta substratos impermeáveis a moderadamente permeáveis, 

abrigados, com epifauna abundante, ocorrendo enrocamentos ("rip-rap" e outras estruturas 

artificiais não lisas) abrigados, como ocorre na praia das Neves na região norte (Figuras 7.33 e 

7.34). Na praia Lagoa Azul, também, na região norte, tem-se a presença de estruturas naturais 

que tornam a praia moderadamente permeável.  

Óleo tende a recobrir a superfície afetada, persistindo por longo tempo devido à 

inexistência de hidrodinamismo capaz de efetuar a remoção; o mapeamento deve distinguir 

entre substratos lisos impermeáveis ao óleo e substratos recobertos por blocos, irregularidades 

ou sedimentos capazes de armazenar o óleo; o impacto na biota pode ser alto devido à 

exposição tóxica (óleos leves ou frações dispersas) ou asfixia (óleos pesados); limpeza 

freqüentemente necessária, tanto por razões estéticas, quanto pela baixa remoção natural, 

sendo muitas vezes difícil, devido à dificuldade de acesso.  
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Figura 7.33 – Enrocamento artificial abrigado da Praia de Neves de São Tomé (ISL8). 
Fonte: Pesquisa de campo (2009). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.34 – Enrocamento natural abrigado da Praia Lagoa Azul (ISL8).  
Fonte: Pesquisa de campo (2009). 
 

Índice 10 (ISL10) encontrada nas zonas pantanosas com vegetação acima d’água, 

ocorre nos manguezais próximo a praia de Porta Alegre na região leste (Figura 7.35) e 

marismas na região leste na praia de Micoló (Figura 7.36).  

São ambientes de baixa energia, substrato plano, lamoso a arenosa, sendo mais 

comuns os solos muitos orgânicos lamosos. Declive muito baixo, sedimento saturado com 

água, com baixa permeabilidade a não ser pela presença de orifícios feitos por animais, 

sedimentos moles de baixíssima trafegabilidade.  
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Figura 7.35 – Manguezais próximos a Praia de Porto Alegre. 
Fonte: Pesquisa de campo (2009). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.36 – Marismas próximos a Praia de Micoló.  
Fonte: Pesquisa de campo (2009). 
 

A penetração de óleo é limitada pelos sedimentos saturados de água, possibilidade de 

cobertura direta da vegetação pelo óleo na zona inter-marés, cobertura direta com óleos 

viscosos podes sufocar os organismos bentônicos e sistemas de raízes. O impacto na biota 

pode ser alto devido à exposição tóxica (óleos leves ou frações dispersas) ou asfixia (óleos 

pesados).  

A remoção natural ocorre de forma extremamente lenta, devido aos baixos níveis de 

energia e biodegradação, constituem os habitats mais sensíveis devido à elevada riqueza e 

valor biológico. Funcionam como verdadeiras armadilhas de retenção de óleo, o substrato 

lamoso e a dificuldade de acesso tornam a limpeza impraticável.  
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7.6 Confecções da Carta de Sensibilidade Ambiental ao Derrame de Óleo 

 
Para a elaboração da Carta de Sensibilidade Ambiental ao Derramamento do Óleo foi 

adotada uma metodologia baseada nas especificações e normas técnicas descritas pelo NOOA 

Coastal Sevice, adaptadas pelo Ministério de Meio Ambiente (MMA 2002) para a costa 

brasileira. 

Segundo esta metodologia, as cartas de sensibilidade foram elaboradas de acordo com 

os ISL em todo litoral da ilha, contendo três tipos de informações principais, relacionadas à: 

Sensibilidade da Linha de Costa (ISL) – Para a área estudada foram definidos quatro 

trechos costeiros (Norte, Sul, Leste, Oeste) de acordo com o seu ISL, sendo cada índice 

atribuído de acordo com as características físicas da área (Figura 7.37). 

Recursos Biológicos – Foram identificadas espécies de animais que constituem 

importantes sistemas biológicos marinhos. 

Atividades e Recreação – As atividades referem-se a pesca artesanal, recreativa, 

comercial e as relacionadas ao terminal de combustível ao terminal portuário. 

 
7.6.1 Cartas da Região Norte  

 
7.6.1.1 Sensibilidade da Linha de Costa (ISL) 

Na região Norte destacam-se praias com ISL6, correspondendo a praias cascalhosas 

favoráveis a percolação do petróleo e seus derivados, apresentam alto impacto aos derrames, 

devido a percolação e profundidade do óleo, a limpeza torna-se difícil. E pelo ISL 3 que 

caracteriza-se por praias dissipativas, com areias grossas a finas, sendo considerada uma 

região sensível ao derramamentode óleo, com possibilidade mínima de soterramento. 

 
7.6.1.2 Recursos Biológicos 

Foram identificadas espécies de tartarugas, aves marinhas, peixes, crustáceos e recifes de 

corais nas praias com ISL6 e ISL 3. Os organismos das praias cascalhosas sofrem mais 

impacto ao derrame de óleo do que os das praias arenosas, porém, os recursos biológicos 

dessa região podem sofrer danos irreparáveis (Figura 7.38). 

 
7.6.1.3 Atividades e Recreação 

Na região Norte destacam-se praias com a atividade de pesca artesanal, recreativa e 

comercial, hotéis e residências. Também destaca o terminal de combustível e o terminal 

portuário de Neves que encontram-se em praias com ISL 6 (Figura 7.39 e 7.40). 
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Figura 7.37 – Carta total de Sensibilidade Ambiental ao Derramamento de Óleo do Litoral da Ilha de São Tomé. 
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Figura 7.38 – Carta de Sensibilidade Ambiental ao Derramamento de Óleo do Litoral da Ilha de São Tomé – Espécies – Região Norte 

  

 



CASTRO, A.C.F. – Determinação dos Índices de Sensibilidade Ambiental ao Derramamento de Óleo .......... 
 

 

79

 

 
Figura 7.39 – Carta de Sensibilidade Ambiental ao Derramamento de Óleo do Litoral da Ilha de São Tomé – Atividades – Região Norte 
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Figura 7.40 – Carta de Sensibilidade Ambiental ao Derramamento de Óleo do Litoral da Ilha de São Tomé –  Recreação – Região Norte.
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7.6.2 Cartas da Região Sul  

 
7.6.2.1 Sensibilidade da Linha de Costa (ISL) 

A região sul está caracterizada pelos índices ISL 2, ISL3, ISL8 e ISL10 o que indica 

locais com alta sensibilidade ao derrame, praias com rochas aflorantes e outros com baixa 

sensibilidade, onde se encontra o desenvolovimento de manguezais (Ver figura 7.37). 

 
7.6.2.2 Recursos Biológicos  

Destacam-se as espécies de mamíferos aquáticos, peixes, aves marinhas e tartarugas.  

Nessa aérea existe proteção e desova de tartaruga marinha. O derrame de óleo pode provocar 

grande impacto na biota em praias de alto índice, porque a remoção ocorre de forma lenta e os 

organismos que compõem abiota podem sofrer asfixia por óleos pesados (Figura 7.41). 

 
7.6.2.3 Atividades e Recreação 

Na região Sul, destacam-se praias com a atividade de pesca artesanal. E as praias 

dissipativas com ISL 3, são utilizadas como recreação (as praias para balneadades, área de 

reprodução de tartarugas e casas residenciais), derrame nesta área pode impedir seu uso para a 

atividades de pesca e recreação (Figura 7.42 e 7.43).  

 
7.6.3 Cartas da Região Oeste  

 
7.6.3.1 Sensibilidade da Linha de Costa (ISL) 

A região oeste caracteriza-se pelos índices ISL6 e ISL8, predomínio de praias 

cascalhosa e reflectiva. Os altos índices tornam esssa região menos vulnerável ao derrame de 

óleo (Ver figura 7.37). 

 
7.6.3.2 Recursos Biológicos  

A composição faunística é semelhante a das outras regiões, porém, sem a ocorrerência 

de recifes de corais. Nas praias escarpadas o óleo tende a recobrir a superfície persistindo por 

muito tempo devido à inexistência de hidrodinamismo causando, dessa forma, a sérios danos 

a biota (Figura 7.44). 

 
7.6.3.3 Atividades e Recreação 

Devido a morfologia da região costeira, somente, a pesca artesanal corresponde a 

atividade desenvolvida e como recreação, existe algumas praias e casas residenciais (Figuras 

7.45).  
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Figura 7.41 – Carta de Sensibilidade Ambiental ao Derramamento de Óleo do Litoral da Ilha de São Tomé – Espécies – Região Sul. 
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Figura 7.42 – Carta de Sensibilidade Ambiental ao Derramamento de Óleo do Litoral da Ilha de São Tomé – Atividade – Região Sul. 
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Figura 7.43 – Carta de Sensibilidade Ambiental ao Derramamento de Óleo do Litoral da Ilha de São Tomé – Recreação – Região Sul. 
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Figura 7.44 – Carta de Sensibilidade Ambiental ao Derramamento de Óleo do Litoral da Ilha de São Tomé – Espécies – Região Oeste. 
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Figura 7.45 – Carta de Sensibilidade Ambiental ao Derramamento de Óleo do Litoral da Ilha de São Tomé – Atividade e Recreação – Região Oeste. 
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7.6.4 Cartas da Regiões Leste 

 

7.6.4.1 Sensibilidade da Linha de Costa (ISL) 

A região leste caracteriza-se pelo predomínio do índice ISL3 e a presença secundária 

do ISL2, ISL4 e ISL8, praias dissipativas e com rochas aflorantes na praia, respectivamente. 

Corresponde a região litorânea com baixos índices e consequentemente, podem sofrer menos 

impactos ambientais, ao derrames de óleo (Ver figura 7.37). 

 

7.6.4.2 Recursos Biológicos  

Composição faunística correspondendo as algas, mamíferos aquáticos e peixes, sem a 

ocorrência de recifes de corais. Nas praias com rochas aflorantes, o óleo tende a recobrir a 

superfície persistindo por muito tempo, o que pode causar sérios danos a biota (Figura 7.46). 

 

7.6.4.3 Atividades e Recreação 

Devido a morfologia da região costeira, somente, a pesca artesanal e comercial 

corresponde a atividade desenvolvida e como recreação existe as praias para balneadade, 

hotel/Resort e casas residenciais (Figura 7.47 e 7.48) . 
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Figura 7.46 – Carta de Sensibilidade Ambiental ao Derramamento de Óleo do Litoral da Ilha de São Tomé – Espécies – Região Leste. 
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Figura 7.47 – Carta de Sensibilidade Ambiental ao Derramamento de Óleo do Litoral da Ilha de São Tomé – Atividade – Região Leste. 
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Figura 7.48 – Carta de Sensibilidade Ambiental ao Derramamento de Óleo do Litoral da Ilha de São Tomé – Recreação – Região Leste. 
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7.7 Apresentação das Cartas de Sensibilidade Ambiental ao Derramamento de Óleo 

 

De acordo com as cartas geradas em cada região, também foi gerada  três cartas totais 

contendo seguintes informações: 

Carta (SAO), com todas as actividades presentes nas quatros regiões estudadas (Figura 

7.49). 

Carta (SÃO), que apresenta todas as espécies encontrada, nas quatros regiões estudadas 

no litoral da ilha de São Tomé (Figura 7.50).  

Na figura7.51, que apresenta a Carta (SAO) com todos os tipos de recreações, 

encontradas no litoral da ilha de São Tomé. 
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Figura 7.49 - Actividades presentes nas quatros  regiões estudadas no litoral da Ilha de São Tomé. 



CASTRO, A.C.F. – Determinação dos Índices de Sensibilidade Ambiental ao Derramamento de Óleo .......... 
 

 

93

 

Figura 7.50 – Distribuição das espécies  encontradas  nas quatros regiões estudadas  do Litoral da Ilha  
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Figura7.51 – Tipos de recreações encontradas em todo litoral da ilha de São Tomé. 
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7.8 Considerações Finais 

 

Os derrames de petróleo ao longo dos anos chamaram a atenção dos órgãos 

governamentais e da sociedade civil, o que foi responsável pelos estudos e desenvolvimento 

de técnicas para minimizar os danos aos recursos naturais e socioeconômicos causados por 

esse tipo de acidente. O conhecimento científico da área e as técnicas desenvolvidas podem 

fornecer resposta mais eficiente no caso de derrames, no que diz respeito a diminuiçao dos 

impactos ambientais. 

Dentro desse contexto, as cartas SAO constituem-se importante ferramenta para o 

planejamento ambiental na prevenção e reposta à acidentes em locais de armazenamento e 

transporte de hidrocarbonetos. 

São Tomé, país situado em ilha marítima, até a apresente data, não tinha trabalhos 

científicos referentes ao conhecimento da região costeira no que diz respeito ao Ìndice de 

Sensibilidade Ambiental ao Derrame de Óleo. 

A identificação dos ídices de sensibilidade e a elaboração dos mapas indicaram a 

presença de área com baixa sensibilidade e área com alto índice suscetíveis ao derramamento 

de óleo na região costeira do País. 

O conhecimento dos indices da região costeira de São Tomé será de grande valia, para 

o planejamento ambiental, prevenção e resposta imediata caso ocorra acidentes de derrame de 

petróleo e seus derivados.  
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