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RESUMO NÃO TÉCNICO 

O presente documento apresenta os resultados do Estudo de Impacto 

Ambiental, Social e Saúde (ESHIA) realizado no âmbito do programa de 

perfuração exploratória e de avaliação proposto pela KOSMOS para o Bloco 

12, em São Tomé e Príncipe. Este documento foi elaborado pela Environmental 

Resources Management Iberia SA (ERM). 

 

A área do projeto proposto está localizada a uma distância mínima de 49 km a 

sudoeste da Ilha de São Tomé e de 185 km a sul da Ilha do Príncipe, em águas 

com uma profundidade que varia entre os 2.500 m e 3.000 m (ver a Figura 1). 

 

Devido à proximidade do Bloco 12 com os Blocos 5, 6 e 11 em São Tomé e 

Príncipe, a KOSMOS concordou com a GALP, Operadora do Bloco 6, o 

desenvolvimento de uma campanha coordenada de perfuração offshore ao 

longo dos quatro Blocos (5, 6, 11 e 12). Como resultado desta parceria, a 

configuração do Projeto foi desenhada de forma a abranger os quatro Blocos. 

No entanto, de acordo com a legislação de São Tomé e Príncipe e conforme 

exigido pelas autoridades, o presente documento abrange os potenciais 

impactos relacionados somente com o Bloco 12. 
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Figura 1 Localização do Bloco 12 de São Tomé e Príncipe 

 
Fonte: ERM, 2018 

 

Legislação, normas do quadro legal e institucional 

A principal instituição ambiental em São Tomé e Príncipe (STP) é o Ministério 

das Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente (MINRE). Este é o órgão 

competente responsável pelos aspetos relacionados com a gestão de recursos 

naturais, a conservação e o ambiente, incluindo a gestão ambiental dos 

recursos do país e a aprovação de ESHIAs de todos os sectores. 

 

Na Tabela 0.1 encontram-se resumidas as principais regulamentações, 

legislação, bem como as convenções e normas internacionais relevantes para o 

Projeto. 
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Tabela 0.1 Principais regulamentações de São Tomé e Príncipe e convenções 

internacionais relevantes para o Projeto  

 Domínio temático Referência 

Quadro Nacional Ambiente Lei nº 10/1999 Lei do Ambiente  

Decreto nº 37/1999 relativo a Avaliações de 

Impacto Ambiental. 

Lei nº 11/1999 relativa proteção da flora a fauna e à 

criação de áreas protegidas 

Lei nº 9/2001 Lei da Pesca  

1.1.1 Provisões de Segurança, Saúde eAmbiente no 

Regulamento de Atividades Petrolíferas de 2010 da 

ANP-STP, aplicáveis na Zona Económica Exclusiva 

(ZEE). 

Hidrocarbonetos Lei nº 16/2009 Lei de Operações Petrolíferas. 

Regulamento das Operações Petrolíferas de São 

Tomé e Príncipe (2010 - 28º Supl., DR n.º 114). 

Decreto-Lei nº 57/09. Sobre as zonas de exploração 
e Blocos petrolíferos. 

Ar, Efluentes, 

Resíduos e áreas 

protegidas 

Lei nº 13/2007 relativa ao Regulamento de 

segurança marítima e prevenção da poluição 

marinha. 

Lei nº 4/2003 sobre a gestão do património cultural 

e natural e o registo do mesmo. 

Decreto nº 36/1999 relativa à gestão e eliminação 

de resíduos no país. 

Segurança e Saúde Lei nº 14/2007 sobre Segurança, higiene e saúde no 
trabalho nº 14/2007 

Proteção Marítima e 

dos Recursos Hídricos 
Lei nº 7/2018 quadro legal para a gestão de 
recursos hídricos 

Decreto-Lei nº 2/2018 quadro da segurança 
marítima 

Decreto-Lei nº 03/2018 cria o Sistema de 
Autoridade Marítima (SAM)  

Decreto-Lei nº 4/2018 cria a Autoridade Marítima 
Nacional (AMN). 

Decreto-Lei nº 5/2018 Estabelece o quadro legal 
para infracções nas áreas sob jurisdição marítima 

Principais 

Convenções 

Internacionais 

Recursos Marinhos Convenção para a Cooperação na Proteção, Gestão 

e Desenvolvimento do Ambiente Marinho e 

Costeiro (Convenção de Abidjan, 1984).  

Convenção das Nações Unidas sobre a Lei do Mar 

(UNCLOS; 1982). 

Convenção sobre a Organização Marítima 

Internacional (IMO; 1948). 

Prevenção da 

poluição marinha 

Convenção Internacional para a Prevenção da 

Poluição por Navios - MARPOL (1973/1978). 

Convenção Internacional sobre a Responsabilidade 

Civil pelos Prejuízos Devidos à Poluição por 

Hidrocarbonetos (CLC, 1992). 

Flora, Fauna e Áreas 

Protegidas 

Convenção sobre a Conservação das Espécies 

Migratórias (Convenção de Bonn, 1979). 
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 Domínio temático Referência 

Memorando de Entendimento sobre Medidas de 

Conservação de Tartarugas Marinhas da Costa 

Atlântica de África (1999). 

Convenção Internacional para a Conservação dos 

Tunídeos do Atlântico (ICCAT, 1969). 

Convenção Africana para a Conservação da 

Natureza e dos Recursos Naturais (Algéria, 1968). 

Convenção sobre Zonas Húmidas de Importância 

Internacional (Convenção de Ramsar, 1971). 

Produtos químicos e 

resíduos 

Convenção de Bamako sobre a Proibição da 

Importação de Resíduos Perigosos para África e 

sobre o Controlo de Movimentos Transfronteiriços 

e a Gestão de Resíduos Perigosos em África (1991). 

Convenção sobre o Controlo de Movimentos 

Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e sua 

Eliminação (Basileia, 1989). 

Padrões 

Internacionais  

Ambiente, Segurança 

e Saúde 

IOGP n° 254 (1997) - Gestão ambiental na 

exploração e produção de petróleo e gás  

IOGP n° 342 (2003) - Aspetos ambientais da 

utilização e eliminação de fluidos de perfuração 

não aquosos associados a operações offshore de 

petróleo e gás 

IOGP n° 389 (2007) - Processo de gestão de impacto 

de riscos ambientais/sociais/saúde. 

IOGP n° 475 (2012) - Gestão das atividades 

petrolíferas e de gás em áreas costeiras 

IOGP n° 543 (2016) - Destinos e efeitos ambientais 

da descarga oceânica de cascalho e fluidos de 

perfuração associados a operações offshore de 

petróleo e gás 

IOGP n° 557 (2016) – Revisão de tecnologias de 

gestão de resíduos de perfuração 

IPIECA (2003) - A Indústria do Petróleo e Gás: 

Operação em Ambientes Sensíveis. 

Fauna marinha Diretrizes do JNCC para minimizar o risco de 

ferimentos aos mamíferos marinhos derivados de 

levantamentos geofísicos (2017). 

Normas e 

Políticas da 

KOSMOS 

Segurança, Saúde e 

Ambiente 

Diretrizes de Gestão de Risco (KOS-GLB-HSE0301) 

da KOSMOS 

Fonte: ERM, 2018. 

 

Descrição do Projeto 

A KOSMOS propõe realizar atividades exploratórias e de pesquisa no Bloco 12 

em STP para avaliar a viabilidade dos recursos dos Blocos. Em particular, o 

Bloco de STP tem uma superfície de 7.011 km2 e está localizado a uma 

distância mínima de aproximadamente 49 km da costa da Ilha de São Tomé (e 

aproximadamente 187 km da Ilha do Príncipe).  

 

Prevê-se que os poços de exploração e avaliação do Bloco 12 sejam perfurados 

com um navio-sonda ou com uma sonda semi-submersível (SS). O transporte 

dos suprimentos entre o navio-sonda/sonda e a base terrestre de 

abastecimento logístico será efectuado por três Embarcações de Apoio à 
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Plataforma (PSVs). O transporte de trabalhadores entre São Tomé e o navio-

sonda/sonda será realizado por helicóptero, a partir do aeroporto de STP. Os 

escritórios da KOSMOS ficarão localizados em São Tomé a partir de onde 

serão organizadas e geridas todas as operações. Contudo, devido às condições 

das atuais instalações portuárias existentes em STP, a base terrestre de apoio 

logístico para as atividades de perfuração do Bloco 12 ficará localizada num 

país vizinho. 

 

Prevê-se que as atividades de perfuração exploratória tenham início entre 

meados do terceiro trimestre de 2019 e o primeiro trimestre de 2020. Estima-se 

que a campanha do Bloco 12 tenha uma duração total entre 210 e 270 dias, 

para um programa de perfuração de 3 poços, considerando que a duração de 

perfuração de um poço varia aproximadamente entre 50 dias e 70 dias (aos 

quais poderão ser adicionados  alguns dias para a mobilização para a 

localização do poço seguinte); e que as atividades de avaliação num ou dois 

destes poços tenha uma duração até 30 dias, para cada poço. Dependendo da 

configuração do equipamento e das condições meteorológicas, a duração 

esperada do programa planeado para os 4 blocos pode levar até 3 anos civis, 

muito embora os dias efetivos de trabalho sejam inferiores aos indicados. 

 

A campanha de perfuração exploratória e de avaliação irá compreender as 

fases seguintes:  

  

1. Mobilização do navio-sonda / sonda; 

2. Atividades de pré-perfuração;  

3. Perfuração e construção do poço; 

4. Atividades complementares (testes aos poços/flare; levantamentos 

geofísicos);   

5. Tamponamento & Abandono do poço (P&A);  

6. Desmobilização; e  

7. Atividades Onshore (simultaneamente com as atividades 1 a 6) incluindo as 

atividades de apoio e atividades administrativas (ou seja, área para 

armazenamento de materiais e equipamentos, abastecimento de combustível, 

serviços relacionados com equipamentos, etc.)  

 

Um projeto de perfuração pode ter os seguintes tipos de impactos, os quais 

foram avaliados no presente ESHIA:  

 

 Impactos na água do mar e nos sedimentos do leito marinho como 

resultado da descarga de águas residuais efectuadas pelos navios do 

projeto.  

 Impactos na água do mar e nos sedimentos do leito marinho como 

resultado da descarga de certos tipos de ‘lamas’ de perfuração (fluidos 

usados durante o processo de perfuração) e do ‘cascalho’ (fragmentos de 

rochas derivados do processo de perfuração) para o mar.  

 Efeitos sobre animais, tais como como baleias, tartarugas e peixes, 

devido às atividades de perfuração, em particular a presença das 
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embarcações do projeto e o ruído que será produzido pelas atividades 

de perfuração.  

 Contribuição para os gases de efeito de estufa em redor dos locais de 

perfuração e poluição localizada e de curto prazo da atmosfera, como 

resultado das emissões das embarcações do Projeto e das atividades de 

testes aos poços.  

 Perturbação das atividades de pesca e de outras embarcações como as de 

navegação comercial que utilizam a Área do Projeto.  

 Impactos positivos, embora limitados, como oportunidades de emprego 

através dos fornecedores e empresas subcontratadas existentes no país.  

 Efeitos improváveis decorrentes de eventuais acidentes, como é o caso 

de derrames de hidrocarbonetos / crude e derrames de gasóleo 

causados pelas embarcações. 

 

Descrição ambiental e social da situação de referência 

Clima 

No Golfo da Guiné, onde as ilhas de São Tomé e Príncipe se encontram 

localizadas, o clima é tipicamente equatorial e, portanto, com pouca variação 

ao longo do ano, caracterizado por temperaturas elevadas persistentes e 

episódios frequentes de elevada humidade.  

 

O clima da região de São Tomé e Príncipe é influenciado pelas migrações de 

norte e sul da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), associadas à 

monção sudoeste e às Correntes de Vento de Nordeste, dando origem a duas 

estações principais, a estação chuvosa e a estação seca.  

 

A estação seca nas ilhas de São Tomé e Príncipe decorre de dezembro e 

fevereiro e de junho e setembro, enquanto a estação das chuvas decorre entre 

março e maio e de outubro e novembro.  

 

A precipitação anual varia entre 1.000 mm no nordeste da Ilha de São Tomé e 

mais de 4.000 mm no sudoeste. A temperatura média anual varia entre um 

máximo de 30° a 33°C até um mínimo de 18° a 21°C, com pouca variação 

sazonal e com um nível elevado de humidade durante todo o ano.   

 

Condições oceanográficas 

A circulação de água no Golfo da Guiné é dominada pela Corrente da Guiné 

que corre paralelamente à costa do Senegal até à Nigéria e pela Corrente 

Equatorial do Sul ou de Benguela que flui para norte ao longo da costa de STP 

e, em seguida, num sentido para oeste ao longo do equador.  

 

A corrente de superfície predominante no Bloco 12 é, por conseguinte, a 

Corrente Equatorial do Sul (ou Corrente de Benguela) que flui para oeste.  

 

A plataforma continental em redor das ilhas de São Tomé e Príncipe é 

caraterizada como sendo muito estreita e limitada a 5-10 km. A área onde 

serão localizadas as atividades de perfuração propostas encontra-se em águas 
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onde as profundidades variam entre cerca de 2.500 m no limite nordoeste do 

Bloco 12 e 3000 m no seu extremo sudeste. 

 

Sensibilidade ecológica marinha 

O Bloco 12 está localizado no Grande Ecossistema Marinho da Corrente da 

Guiné (GEM), caracterizado por uma coluna de água que cobre a plataforma 

continental da África Ocidental e é alimentado pela ressurgência sazonal de 

água rica em nutrientes, particularmente durante as estações chuvosas, como 

resultado de ventos offshore. Este fenómeno sustenta uma alta produtividade 

de fitoplâncton, que por sua vez suporta um diversificado ecossistema 

marinho e pescas associadas. 

 

Os principais grupos de peixes encontrados nas águas de São Tomé e Príncipe 

são os peixes pelágicos e demersais, muitos dos quais de interesse comercial, 

bem como 27 espécies consideradas ameaçadas, de acordo com a lista 

vermelha da IUCN.  

 

A área do Projeto é importante para muitas espécies migratórias, 

especialmente os mamíferos marinhos, tartarugas marinhas e aves.  

 

As águas de São Tomé e Príncipe abrigam até 28 espécies de cetáceos. Três 

destas espécies estão avaliadas como espécies em perigo de extinção, a baleia 

azul (Balaenoptera musculus), a baleia comum (Balaenoptera physalus) e a baleia-

sardinheira (Balaenoptera borealis), que podem existir ao longo das costas de 

São Tomé e Príncipe durante a sua migração anual, especialmente no verão e 

no início do outono. A baleia cachalote (Physeter macrocephalus), avaliada como 

vulnerável pela IUCN, também é conhecida por se alimentar no Golfo da 

Guiné.  

O Golfo da Guiné também serve como rota importante de migração, área de 

alimentação e local de nidificação para as tartarugas marinhas, onde se podem 

observar cinco espécies, todas elas avaliadas como ameaçadas na lista 

vermelha da IUCN e protegidas por acordos internacionais. Com base em 

dados obtidos na vizinha Ilha de Bioko, a tartaruga-oliva (Lepidochelys 

olivacea), a tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricate), a tartaruga cabeçuda 

(Caretta caretta) e a tartaruga de couro (Dermochelys coriacea) são consideradas 

como espécies que nidificam regularmente nas praias de São Tomé, 

especialmente entre outubro e fevereiro.  

 

As aves marinhas são abundantes em toda a plataforma continental embora 

também possam existir várias espécies em locais mais afastados da costa, ao 

longo da área do projeto no Bloco 12, onde estas podem ser observadas a 

alimentar-se. 

 

Pesca na área do Projeto  

A pesca em São Tomé e Príncipe é explorada através de frotas de pesca 

artesanal, semi-industrial e industrial. Nesta região, o sector das pescas 

representa uma importante fonte de emprego e de moeda estrangeira, e 

representou 4,7% do PIB nacional em 2012.  
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As águas offshore, onde estão planeadas as atividades de perfuração, são 

exploradas pelas frotas de pesca semi-industrial e industrial, especialmente de 

origem estrangeira. Os peixes alvo são os pelágicos pequenos como a sardinha 

espanhola (Sardinella aurita), anchova europeia (Engraulis encrasicolus) e o 

xaréu (Caranx spp.) bem como as grandes espécies de peixes pelágicos 

migratórios como o atum (Katsuwonus. pelamis, Thunnus albacores e T. obesus).  

 

Avaliação de impactos  

O foco do presente documento do ESHIA são as atividades a serem realizadas 

no Bloco 12. No entanto, uma vez que o programa de perfuração exploratória 

e de avaliação será desenvolvido conjuntamente ao longo dos Blocos 5, 6 e 11 , 

certos impactos foram avaliados para todo o projeto ao longo dos quatro 

Blocos (ou seja, emissões atmosféricas) uma vez que os potenciais efeitos 

destes impactos não podem ser considerados independentemente.  

 

O ESHIA refere-se aos impactos resultantes para o ambiente ou para as 

pessoas em termos da sua ‘significância’.’ Assim, a finalidade da avaliação de 

impactos é: 

 

 Identificar e avaliar a significância dos potenciais impactos nos recetores 

e recursos físicos, biológicos e sociais identificados; 

 Desenvolver e descrever as medidas de mitigação que irão ser tomadas 

para minimizar quaisquer potenciais efeitos adversos e intensificar os 

potenciais benefícios; e 

 Informar sobre a significância dos impactos residuais que permanecem 

depois da mitigação. 

 

As categorias de significância dos impactos para os potenciais impactos 

ambientais e sociais estão ilustradas na Tabela 0.2. A significância é avaliada 

como a combinação da magnitude e da qualidade / importância / 

sensibilidade do recetor para avaliar se um impacto é, ou não, significativo e 

caso seja, qual o seu grau de significância. 

 

Tabela 0.2 Critérios Gerais de Significância para os Impactos determinados no ESHIA  

 Sensibilidade/ Vulnerabilidade / Importância do  

recurso / receptor 

 Baixa Média Alta 

M
a

g
n

it
u

d
e

 d
o

 I
m

p
a

ct
o

 

Negligenciável  Negligenciável Negligenciável Negligenciável 

Pequeno  Negligenciável Menor Moderado 

Médio Menor Moderado Severo 
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Grande Moderado  Severo Severo 

Fonte: ERM, 2018.  

 

A significância dos potenciais impactos deriva da combinação entre a 

magnitude prevista de um impacto, tomando em consideração todas as 

medidas de mitigação; e a sensibiidade do recetor. Assim, os impactos são 

classificados como sendo negligenciáveis, ou com uma significância menor, 

moderada ou severa. 

 

A metodologia adoptada para o presente ESHIA é consistente com a 

metodologia a ser usada pela KOSMOS e pela ERM na avaliação ambiental e 

social dos potenciais efeitos das atividades offshore em STP e noutras áreas do 

mundo. 

 

As definições para as quatro categorias de significância dos impactos são as 

seguintes: 

 

 Impacto Negligenciável constitui uma instância onde um recurso ou 

recetor não será afetado de forma alguma por uma atividade específica 

ou caso o efeito previsto seja considerado como “imperceptível”.  

 Impacto Menor constitui uma instância onde será sentido algum efeito, 

mas onde a magnitude do impacto é suficientemente reduzida e se 

enquadra perfeitamente com os padrões aceites, e / ou o recetor tem um 

baixo nível de sensibilidade.  

 Impacto Moderado é um impacto que se enquadra nos limites e normas 

reconhecidos. Os impactos moderados podem abranger uma vasta 

variedade, desde um valor limite abaixo do qual o impacto é 

considerado mínimo até um nível que pode situar-se um pouco abaixo 

do que se consideraria o limite legal.  

 Impacto Severo é um impacto onde um limite ou norma reconhecida 

podem ser excedidos, ou ocorrem impactos com uma magnitude alta em 

recursos / recetores altamente sensíveis / com valor elevado.  

 

As principais fontes de impactos e os recetores estão resumidos na Tabela 0.3. 
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Tabela 0.3 Matriz dos Impactos relativamente ao Programa de Perfuração Exploratória e de Avaliação no Bloco 12  

    Ambiente Físico Ambiente Biológico Ambiente Social 
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 d
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1 Mobilização e desmobilização do navio-sonda/sonda A1      T1 M1   NT1 FS1    

2 Presença física do navio-sonda/sonda e das embarcações de apoio       T1 M1 SB1  NT1 FS1    

3 Operação das embarcações de apoio e dos helicópteros A1        SB1  NT1  E1   

4 Operação da unidade de perfuração A1     F1 T2 M2   NT1 FS1 E1   

5 
Operação das instalações em terra (base de suprimentos e base de 

helicópteros) 
         SA1   E1 I1 C1 

6 Operações de Perfil Sísmico Vertical (VSP)     B2 F1 T2 M2   NT1 FS2    

7 Testes aos poços (flare) A1               

8 Uso de produtos e serviços a nível local             E1   

9 
Geração e gestão de resíduos incluindo a produção de descargas de 

águas residuais 
 W1  P1  F2 T3 M3 SB2   FS3 E1 I1 C1 

10 Descarga de cascalho e de lamas de perfuração  W2 B1 P1 B1 F2 T3 M3        

11 Tratamento, armazenamento e consumo de água doce             E1 I1  

E
v

en
to

s 

A
ci

d
en

ta
is
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Derrames de lamas, hidrocarbonetos derivados do furo do poço (por 

ex., blow-out) ou derrames de combustível (gasóleo) das 

embarcações ou do navio-sonda/sonda 

AE1 AE1 AE1 AE1 AE1 AE1 AE1 AE1 AE1 AE1 AE1 AE1 AE1 AE1 AE1 

Fonte: ERM, 2018 

A1 Impactos na qualidade do ar e mudanças climáticas devido à descarga de poluentes atmosféricos M3 Impactos nos mamíferos marinhos devido mudança alterações na qualidade da água do mar derivada da 

descarga de efluentes e de resíduos para o mar 

W1 Impactos na qualidade da água do mar devido à descarga de efluentes e de resíduos para o mar SB1 Impactos nas aves marinhas devido à presença física do navio-sonda/sonda e às operações das embarcações de 

apoio 

W2 Impactos na qualidade da água do mar devido à descarga de cascalho e de lamas de perfuração SB2 Impactos nas aves marinhas devido à geração e gestão de resíduos 

B1 Impactos no leito do mar e nas comunidades bênticas devido à descarga de cascalho e de lamas de perfuração SA1 Impactos nas áreas costeiras sensíveis devido às operações das instalações em terra 

B2 Impactos nas comunidades bênticas derivados da geração de ruído durante as operações VSP NT1 Impactos na Navegação e Tráfego / Utilizadores marítimos 

P1 Impactos no plâncton devido às mudanças na qualidade da água do mar causada pela descarga de efluentes e de 

resíduos para o mar 

FS1 Impactos na Pesca devido à presença e operação do navio-sonda/sonda e às embarcações de apoio 

F1 Impactos na pesca devido à geração de ruído durante as operações VSP FS2 Impactos na Pesca devido à geração de ruído durante as atividades VSP 
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F2 Impactos nos peixes devido à mudança na qualidade da água do mar causada pela descarga de efluentes e de 

resíduos para o mar 

FS3 Impactos na Pesca devido mudança alterações na qualidade da água do mar como resultado da descarga de 

efluentes para o mar 

T1 Impactos nas tartarugas marinhas devido à mobilização, desmobilização e presença do navio-sonda/sonda E1 Impactos na economia, emprego e meios de subsistência a nível local 

T2 Impactos nas tartarugas marinhas devido à geração de ruído durante as operações VSP I1 Impactos nas Infra-estruturas e Serviços Locais 

T3 Impactos nas tartarugas marinhas devido a alterações na qualidade da água do mar decorrente da descarga de 

efluentes e de resíduos para o mar 

C1 Impactos na Segurança e Saúde Comunitária  

M1 Impactos nos mamíferos marinhos devido à mobilização, desmobilização e presença do navio-sonda/sonda AE Impactos devido a potenciais eventos acidentais (derrames de hidrocarbonetos) 

M2 Impactos nos mamíferos marinhos devido à geração de emissões de ruído durante as atividades sísmicas VSP   
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A Tabela 0.4 apresenta um resumo da significância dos impactos residuais, 

após a implementação das medidas de mitigação, resultantes do programa de 

perfuração exploratória e de avaliação planeado pela KOSMOS no Bloco 12 de 

São Tomé e Príncipe.  

 

Tabela 0.4 Resumo dos Potenciais Impactos 

Recetor Potencial Impacto 
Significância do 

Impacto 

Mudanças 
Climáticas e 
na Qualidade 
do Ar 

 Potencial redução na qualidade de ar, 
embora  localizada, e contribuição para 
gases com efeito de estufa. 

Negligenciável 

Qualidade da 
Água do Mar  

 Potencial redução na qualidade da água, 
embora localizada incluindo o aumento na 
turvação e CBO 

 Potencial introdução de espécies invasoras 
alienígenas decorrentes das descargas de 
águas de lastro. 

Negligenciável 

(efluentes de rotina 
e águas de lastro) 
 
Negligenciável 
(descarga de 
cascalho e lamas) 

Leito do mar e 
Comunidades 
bênticas 

 Geração de ruído 

 Perda do leito do mar, dos habitats e da 
fauna bêntica nas imediações do poço e 
onde o cascalho e o cimento são 
depositados 

 Potencial aumento, localizado e a curto 
prazo, do total de sólidos em suspensão 
(TSS) na coluna de água e perto do leito do 
mar 

 Impacto na qualidade dos sedimentos e dos 
organismos bênticos derivados dos 
contaminantes contidos nas lamas WBM 
cuja descarga é feita diretamente para o 
leito do mar e a descarga pelo navio-
sonda/sonda de SBM que cobre o cascalho. 

Negligenciável 
(ruído) 
 
Negligenciável 
(mudança na 
qualidade da água) 

Plâncton  
 Potencial aumento localizado em matéria 

orgânica e redução na qualidade da água. 
Negligenciável 

Peixes 

 Impactos devido à geração de ruído 

 Impactos secundários devido a alterações 
na qualidade da água. 

 
 
Negligenciável 
 
 

Tartarugas 
Marinhas 

 Perturbação derivada da presença das 
embarcações do Projeto; 

 Potencial risco de colisão com embarcações 
do Projeto; 

 Impactos devido à geração de emissões de 
ruído subaquático 

 Impactos secundários devido a alterações 
na qualidade da água 

Menor (presença 
física, risco de 
colisão) 
 
Negligenciável 

(ruído e impactos 
secundários devido 
às alterações na 
qualidade da água 
do mar) 
 
 

Mamíferos 
Marinhos 

 Perturbação derivada da presença das 
embarcações do Projeto; 

 Potencial risco de colisão com embarcações 
do Projeto; 

Menor (presença 
física, risco de 
colisão e ruído 
gerado pelas 
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Recetor Potencial Impacto 
Significância do 

Impacto 

 Impactos devido à geração de ruído 
subaquático; 
Impactos secundários devido a alterações 
na qualidade da água. 

operações VSP) 
 
Negligenciável 

(impactos 
secundários devido 
às alteraçõesna 
qualidade da água 
do mar) 
 

Aves marinhas 

 Perturbação derivada da presença e 
movimento das embarcações do Projeto e 
dos voos de helicóptero. 

 Impactos secundários devido a alterações 
na qualidade da água. 

 

Menor (presença 
física e voos de 
helicóptero) 
 
Negligenciável 

(impactos 
secundários devido 
às alterações na 
qualidade da água 
do mar) 
 

Áreas costeiras 
sensíveis 

 Perturbação das áreas costeiras sensíveis 
derivada das actividades realizadas em 
terra. 

Negligenciável 

Outros 
Utilizadores 
Marítimos 

 Impactos no tráfego marítimo. 

 Aumento do risco de colisão. 
Negligenciável 

Pesca 

 Impactos na pesca devido à presença do 
navio-sonda/sonda e área de exclusão 
associada. 

 Impactos devido à geração de ruído 
subaquático. 

 Impactos secundários devido a alterações 
na qualidade da água. 

Negligenciável 
(presença de 
embarcações do 
Projeto) 
 
Negligenciável 
(impactos derivados 
de ruído 
subaquático e das 
alterações na 
qualidade da água) 
 

Economia Local 
 Impactos na economia local, meios de 

subsistência e emprego. 
Menor (positivo) 

Infraestruturas e 
Serviços locais  

 Impactos nas infraestruturas submarinas 
(ou seja, cabos marinhos) 

 Impactos na rede local de abastecimento de 
água. 

Negligenciável 

Segurança e 
Saúde da 
Comunidade e 
dos 
Trabalhadores 

 Aumento na transmissão de doenças 
transmissíveis; 

 Interação trabalhadores – comunidade 
resultando na falta de apreciação ou 
respeito pelos costumes locais;  

 Uso e manuseamento de materiais 
perigosos. 
 

Menor 

Fonte: ERM, 2018.  

 

Impactos do Projecto e Mitigação 
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O processo do ESHIA identificou várias medidas de mitigação que devem ser 

executadas a fim de assegurar que os impactos ambientais e sociais sejam 

reduzidos a um ponto onde estes não tenham quaisquer efeitos adversos, e 

para criar ou melhorar os impactos positivos como é o caso dos benefícios 

ambientais e sociais.  

 

Impactos na Qualidade do Ar e Mudanças Climáticas 

 

A qualidade do ar pode ser afetada pelo projeto devido às emissões dos 

motores do navio-sonda e das embarcações de apoio, incluindo os propulsores 

de posicionamento dinâmico da unidade de perfuração, exaustão dos 

geradores de energia e das operações do helicóptero.  

Devido à distância relativamente à costa onde irá ocorrer grande parte das 

atividades, prevê-se que a maioria dos poluentes relacionados com o projeto 

se dispersem rapidamente e não alcancem a costa. Haverá emissões perto da 

costa relacionadas com a movimentação das embarcações de abastecimento da 

plataforma (PSV) de e para a base terrestre de abastecimento logístico. Estima-

se que a taxa de dispersão deste tipo de emissões seja alta, devido à 

localização offshore do projeto e ao facto de que muitas das fontes são móveis.  

Os efeitos na qualidade do ar serão localizados e temporários nos locais de 

posicionamento das embarcações. Adicionalmente, prevê-se que os níveis 

normais das concentrações de poluentes existentes sejam alcançados a dezenas 

de metros das fontes não se antecipando, de nenhuma forma, que os poluentes 

alcancem os recetores em terra.  

 

Todas as embarcações do projeto estarão em conformidade com os requisitos 

padrão como é o caso da norma internacionaL da ‘MARPOL’ que estipula os 

limites relativos às emissões atmosféricas. Todos os sistemas de propulsão, 

sistemas de exaustão, e equipamento de geração de energia elétrica também 

serão mantidos em bom estado de funcionamento para otimizar a sua 

eficiência e, o consumo de combustível de todas as embarcações será 

monitorizado regulamente., Sempre que possível, será usado combustível com 

baixo teor de enxofre.  

 

Com base nestas considerações, e nas medidas acima referidas que irão 

reduzir os impactos da qualidade do ar, o potencial impacto na qualidade do 

ar foi avaliado no ESHIA como Negligenciável. A emissão de gases de efeito 

de estufa do Projeto também foi avaliada como Negligenciável. 

 

Impactos à Qualidade da Água do Mar 

 

O projeto irá afetar a qualidade da água devido ao facto de que as 

embarcações do projeto irão efectuar a descarga de águas residuais para o 

mar. O processo de perfuração também irá afetar a qualidade da água através 

da descarga de alguma da ‘lama’ e de ‘cascalho’ de perfuração para o mar. As 

embarcações terão de realizar a descarga das águas de lastro, o que também 

pode afetar a qualidade da água. Por último, a qualidade da água pode ser 
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afetada caso ocorra um evento acidental como um derrame de 

óleo/hidrocarbonetos 

 

As descargas para o mar a partir das embarcações são regulamentadas pela 

legislação em vigor, nomeadamente, a internacionalmente reconhecida 

Convenção Internacional para a Prevenção de Poluição por Navios (a 

convenção de ‘MARPOL’) que estipula os padrões aplicáveis relativamente ao 

que pode ser descarregado para o mar. Estes requisitos serão integralmente 

cumpridos durante todo o projecto. 

Relativamente aos resíduos derivados do processo de perfuração 

propriamente dito, , estes serão tratados a bordo a fim de limitar a quantidade 

de fluido de perfuração que irá permanecer nos mesmos (Retenção no 

Cascalho, ROC) antes de ser feita a descarga de qualquer cascalho e de lamas 

para o mar. Os limites da descarga relativamente ao cascalho de perfuração e 

lamas de perfuração serão cumpridos em conformidade com as Normas e 

Políticas da KOSMOS e o volume da descarga será regularmente 

monitorizado. 

 

Tendo em consideração a aplicação de todas as práticas normais de gestão que 

irão assegurar que as descargas líquidas, o cascalho e as lamas de perfuração 

que são eliminadas para o mar estão de acordo com as normas definidas, o 

impacto residual combinado na qualidade da água derivado das atividades do 

Projeto foi avaliado no ESHIA como tendo uma significância Negligenciável. 

 

Impactos na Biodiversidade 

 

É conhecida a existência de várias espécies protegidas nas águas de São Tomé 

em diferentes alturas do ano, incluindo mamíferos marinhos, tartarugas 

marinhas e peixes. Outros animais presentes na área incluem as aves costeiras 

e marinhas, e a fauna bêntica (animais que vivem no leito do mar). 

 

Os impactos na biodiversidade derivados do Projeto podem resultar da 

presença física de embarcações do projeto e de helicópteros (por ex., devido à 

colisão entre uma embarcação e uma baleia ou tartaruga, ou a perturbação 

dessas espécies pelo ruído causado pela embarcação ou pelas atividades de 

Perfil Sísmico Vertical (VSP) que são usadas com a finalidade de adquirir um 

melhor entendimento sobre as caraterísticas da subsuperfície). A perfuração 

do leito do mar e a descarga do cascalho de perfuração para o mar também 

podem potencialmente afetar a fauna bêntica e os peixes, uma vez que podem 

afetar a qualidade da água onde estes vivem ou as quais atravessam. Os 

eventos não planeados (por ex., derrames de óleo/hidrocarbonetos) podem 

afetar a biodiversidade marinha. Por último, a descarga das águas de lastro 

dos navios, caso não seja gerida de uma forma adequada, também pode 

potencialmente introduzir espécies não nativas e elementos patogénicos na 

água da área do projeto. 
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Serão tomadas várias medidas para assegurar que o potencial de ocorrência 

destes impactos seja minimizado. assim, estará presente um Observador de 

Fauna Marinha a bordo do navio-sonda / sonda durante as atividades de VSP 

que fará a vigilância para determinar a presença de mamíferos marinhos e de 

tartarugas marinhas e, todos os operadores das embarcações do projeto devem 

manter-se atentos à presença de mamíferos e tartarugas marinhos, e tomar 

ação, caso seja seguro fazê-lo, para evitar uma colisão que possa parecer 

provável. As atividades VSP serão iniciadas e intensificadas lentamente, de 

forma a proporcionarem às espécies marinhas a oportunidade de se afastarem, 

mitigando, desta forma, o impacto desta atividade. As rotas de voo e as 

operações do helicóptero também serão planeadas de forma a minimizar os 

impactos nas espécies e áreas ambientalmente sensíveis. As embarcações do 

Projeto utilizarão limitações de velocidade, sempre que for possível. 

O cascalho da perfuração no mar, conforme mencionada nos impactos na 

qualidade da água do mar, será tratado a bordo em observância das Normas e 

Políticas da KOSMOS e sujeito a uma monitorização regular, préviamente à 

sua descarga . 

 

Será feita uma inspeção do leito marinho usando um Veiculo Operado por 

Controlo Remoto (ROV), em redor do local de perfuração, antes e depois das 

operações de perfuração. A obtenção das imagens do leito do mar nas 

proximidades dos poços fazem parte do sistema de monitorização da 

KOSMOS . As imagens do leito marinho obtidas serão documentadas e 

partilhas com partes interessadas relevantes. 

 

Os potenciais efeitos residuais na fauna marinha são avaliados como tendo 

uma significância Negligenciável e uma significância Menor com relação às 

espécies marinhas (a classificação é diferente dependendo do tipo de animal 

ou de impacto). Tal deve-se ao facto de que quaisquer impactos que venham a 

ocorrer irão somente afetar um numero muito reduzido da totalidade das 

espécies em causa, os efeitos terão uma duração limitada e devido às várias 

medidas de mitigação que a KOSMOS irá estabelecer. Os dados ambientais 

marinhos como os avistamentos oportunistas de fauna marinha serão 

documentados e partilhados com partes interessadas relevantes a fim de 

aprofundar os conhecimentos sobre o ambiente offshore em São Tomé. 

 

Impactos noutros utilizadores marinhos e na pesca 

 

Por motivos de segurança, haverá uma zona de exclusão de 500m em redor da 

unidade de perfuração. Tal significa que não será permitido o acesso de outras 

embarcações a esta zona, durante a perfuração de cada um dos poços. A 

extensão da área que o Projeto irá limitar em termos de acesso pela pesca 

industrial é pequena relativamente às áreas de pesca disponíveis e estima-se 

que tenha uma duração de 270 dias. As embarcações que serão afetadas por 

esta zona de exclusão incluem as embarcações comerciais, semi-industriais e 

embarcações industriais atuneiras. As embarcações de pesca artesanal não 
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serão afetadas pela zona de exclusão dado os pescadores não pescarem em 

águas tão distantes da costa e tão profundas. 

 

As embarcações de apoio ao projeto deslocar-se-ão entre o navio-sonda / 

sonda e a base terrestre de abastecimento logístico. Existe, portanto, o 

potencial de que estas possam afetar os pescadores na eventualidade de 

qualquer colisão. Será estabelecido um plano de envolvimento com as 

associações locais de pescadores e com a Administração Maritima de forma a 

adquirir conhecimento antecipado sobre os locais mais prováveis para 

encontrar embarcações de pesca artesanal. 

 

Serão tomadas várias medidas destinadas a minimizar esses potenciais 

impactos. Será estabelecida comunicação com outras embarcações que se 

movimentem na área aconselhando-os sobre a presença da unidade de 

perfuração. Será emitido um aviso aos marinheiros, pelas Autotridades de São 

Tomé e Príncipe, para proporcionar notificação antecipada sobre a presença 

do navio-sonda / sonda na área, de forma a que estes possam planear rotas 

alternativas para as suas embarcações. Será estabelecido um mecanismo para 

apresentação de reclamações / queixas, caso alguém considere que possa ter 

sido negativamente afetadas pelo Projeto. 

Tomando em consideração estas medidas de gestão, o impacto nos outros 

utilizadores do mar e para a pesca, é avaliado como tendo uma significância 

Negligenciável . De um ponto de vista de segurança, deve-se notar que todas 

as embarcações utilizarão rotas marítimas pré-planeadas tendo em 

consideração o tráfego e os obstáculos e, todas as embarcações serão 

equipadas com dispositivos para a redução do risco de colisões. Existe um 

Plano de Resposta a Emergências que identifica as acções a tomar na 

eventualidade de ocorrência de um incidente. De um ponto de vista de 

protecção (security), será estabelecido um mecanismo de vigilância, limitado 

ao navio-sonda e às embarcações de abastecimento, e quaisquer atividades 

potencialmente suspeitas serão comunicadas.  

 

Impactos à Economia Local, e Infraestruturas e Serviços Locais  

 

Como resultado do projeto existirão oportunidades diretas e indiretas de 

emprego nas áreas onde está localizada a base terrestre de abastecimento 

logístico e a base de helicópteros. Prevê-se que venha a ser recrutado um 

número limitado de pessoas. No que respeita às oportunidades de emprego 

indireto, não é possível fazer-se uma estimativa mas também se prevê que 

estas também venham a ser limitadas. Os impostos e a aquisição de produtos 

e serviços locais também podem ter um impacto positivo na economia local. 

Portanto, haverá um impacto positivo reduzido devido a algum recrutamento 

de trabalhadores a nível local, não constituindo no entanto uma grande 

oportunidade de emprego para as populações locais. A KOSMOS irá 

maximizar, sempre que for possível, o recrutamento de trabalhadores locais e, 

onde relevante, irá providenciar a sua formação adequada. Portanto, o 
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impacto socioeconómico do Projeto é considerado como sendo Positivo e de 

significância Menor.  

 

Prevê-se que as infraestruturas locais de saúde somente venham a ser usadas 

em casos de emergência. Nesse sentido, o impacto é muito limitado.  

 

Impactos à Segurança e Saúde da Comunidade  

 

Uma questão adicional também considerada é o potencial aumento de 

transmissão de doenças entre os trabalhadores do projeto e as comunidades 

locais; muito embora se antecipe que estes tenham uma estadia de curta 

duração em São Tomé, tal pode ocorrer quando os trabalhadores se encontram 

em trânsito entre offshore e onshore. 

 

Serão implementadas várias medidas para reduzir o potencial destes impactos 

de saúde incluindo por exemplo, a realização de exames médicos regulares 

para os trabalhadores.  

 

Podem ocorrer outras interações negativas no que se relaciona com contatos 

sociais gerais, diferença de costumes ou falta de apreciação pelos costumes 

locais da parte dos trabalhadores que não são de São Tomé. Para minimizar 

este risco, toda a força de trabalho do Projeto será informada sobre questões 

relativas ao código de conduta local apropriado e consciencialização cultural.  

 

Em geral, a significância destes potenciais impactos na Segurança e Saúde dos 

Trabalhadores e na Comunidade foi considerada no ESHIA como tendo uma 

significância Menor. Tal deve-se à reduzida interação entre trabalhadores e 

comunidade devido ao número relativamente pequeno de trabalhadores e aos 

curtos períodos que estes passam em São Tomé, bem como as medidas que 

serão implementadas conforme indicado acima.  

 

Impactos de Eventos Acidentais  

 

O ESHIA também aborda o potencial de eventos acidentais. É possível que 

durante o projeto possam ocorrer derrames de óleo: grandes derrames de 

petróleo como resultado de um blowout do poço ou de derrame de gasóleo 

devido à colisão de embarcações continuam a ser possíveis mas altamente 

improváveis.  

 

Os volumes associados a derrames de gasóleo são tipicamente pequenos. O 

cenário mais grave de derrame de gasóleo seria a rotura total dos tanques de 

combustível da embarcação devido a uma colisão, o que é extremamente raro 

devido aos sistemas de navegação e aos procedimentos existentes.  

 

A principal medida de mitigação para evitar os impactos de um derrame 

acidental é prevenir que o derrame ocorra através da aplicação dos standards, 

procedimentos, controlos e verificações adequados , bem como de uma boa 
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manutenção de equipamento e dispôr de trabalhadores com as competências 

adequadas e com o devido treino e formação.  

 

O projeto terá um sistema de resposta a emergências para a eventualidade de 

um incidente de derrame de crude decorrente da ocorrência de um blowout. A 

KOSMOS irá elaborar um Plano de Contingência para Derrames de Óleo 

(OSCP) para responder a qualquer derrame significativo. 

 

Em geral, o impacto devido à ocorrência de um derrame é considerado 

tolerável se as medidas de mitigação os tornar ALARP (Tão Baixos Quanto 

Razoavelmente Possível) em virtude dos derrames mais prováveis serem de 

pequena dimensão, e que estes podem ser mitigados através das medidas de 

resposta a derrames de óleo incluídas no projeto e à eficácia dos equipamentos 

e dispositivos de resposta a derrames existentes, bem como ao facto de que é 

altamente improvável que venham a ocorrer derrames de grandes dimensões. 

Plano de Gestão Ambiental e Social 

No presente ESHIA, não foram identificados impactos que não pudessem ser 

minimizados até níveis aceitáveis através da aplicação de medidas de 

mitigação propostas que se encontram detalhadas no capítulo de avaliação de 

impactos e descritos adicionalmente no Plano de Gestão Ambiental e Social do 

projeto (PGAS). A KOSMOS assume o compromisso de  assegurar que todas 

as medidas de mitigação previstas do PGAS que faz parte integrante do 

ESHIA são implementadas durante a execução do Projeto. O PGAS deve ser 

considerado um documento dinâmico que pode ser continuamente sujeito a 

uma revisão como parte do processo de gestão e melhoria ambiental.  

 

Os objetivos do PGAS são: 

 Fornecer o mecanismo para garantir a conformidade com a legislação de 

STP, as políticas de Segurança, Saúde e e Ambiente (SSA), o sistema de 

gestão de SSA e procedimentos da KOSMOS, leis e normas internacionais 

e as boas práticas do setor de Petróleo e Gás; 

 Assegurar que todas as medidas de mitigação e compromissos assumidos 

pela KOSMOS e identificados no relatório do ESHIA são tomados em 

consideração durante as fases de planeamento e operação do projeto; 

 Estabelecer o enquadramento para mitigar eventuias impactos imprevistos 

e/ou que não tenham sido identificados;  

 Estabelecer um programa de fiscalização e monitorização ambiental de 

forma que o PGAS possa ser atualizado e melhorado durante o 

desenvolvimento do projeto.  

 

Com base nos principais impactos identificados, foram tidos em consideração 

controlos operacionais específicos e procedimentos de mitigação, para os 

seguintes aspectos ambientais e sociais: 
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 Proteção da fauna marinha sensível: o projeto irá adotar as diretrizes do 

Comité Conjunto para a Conservação da Natureza (JNCC, 2017) para 

minimizar o risco de perturbação e danos aos mamíferos marinhos. Estas 

diretrizes irão proteger, adicionalmente, outra fauna marinha como é o 

caso das tartarugas através do uso de Observadores de Mamíferos 

Marinhos (MMO), monitorização visual e protocolos de operação durante 

o VSP (ou seja, início suave, procedimentos para reiniciar). 

 Procedimentos de emergência de poluição por óleo: de forma a assegurar a 

gestão eficaz das operações de reabastecimento, será estabelecido um 

Plano de Emergência de Navio para Poluição por Petróleo (SOPEP), 

previamente ao início das operações. 

 Procedimentos de gestão de resíduos: o desenvolvimento de um Plano de 

Gestão de Resíduos (WMP) em conformidade com as disposições da 

MARPOL 73/78 (Anexo V) e outras diretrizes relevantes para o 

armazenamento, recolha e deposição de todos os fluxos de resíduos 

identificados, e em particular com os relacionadoscom substâncias 

perigosas. 

 O PGAS estabelece ainda os procedimentos para implementar, de forma 

eficaz, todas as acções propostas, a informação relevante a ser comunicada 

e os procedimentos de gestão de modificações quando possam ser 

justificadas alterações ao PGAS. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 OBJETIVO DO RELATÓRIO 

O presente documento apresenta os resultados do Estudo de Impacto 

Ambiental, Social e Saúde ("ESHIA") realizado no âmbito do programa de 

perfuração exploratória e de avaliação proposto pela KOSMOS no Bloco 12, 

em São Tomé e Príncipe. A Environmental Resources Management Iberia SA 

("ERM") é a entidade responsável pela elaboração deste documento. 

 

 

1.2 ANTECEDENTES DO PROJETO 

Na sequência da obtenção e interpretação dos dados sísmicos 3D em 2017, na 

área do Bloco 12, a KOSMOS planeia perfurar até três poços dentro da referida 

área os quais, dependendo dos resultados, poderão ser poços de exploração 

ou de avaliação. A localização exata para a perfuração ainda não se 

encontrava definida no momento de elaboração do ESHIA, contudo estes 

estarão localizados dentro da área da licensa de exploração do Bloco 12, 

adquirida pela KOSMOS.  

 

KOSMOS detentora ainda dos blocos 5 e 11 (cada um sujeito ao seu próprio 

ESHIA)  irá coordenar a campanha de perfuração a executar no Bloco 12 

conjuntamente com a campanha de perfuração prevista para ser executada 

pela empresa GALP  no bloco adjacente 6.  

 

Para este tipo de projetos, a legislação  São-Tomense obriga à elaboração de 

um Estudo de Impacto Ambiental, Social e Saúde (ESHIA) e à comunicação 

dos respectivos resultados ao  Ministério das Infraestruturas, Recursos 

Naturais e Ambiente (MINRE). O ESHIA é um processo sistemático que prevê 

e avalia os potenciais impactos que um determinado projeto possa provocar 

nos aspectos físicos, biológicos, socioeconómicos e humanos do meio onde irá 

ser executado e, simultaneamente, apresenta medidas de mitigação aptas a 

eliminar, minimizar ou reduzir impactos, e sempre que possível, maximizar os 

benefícios. 

 

Neste capítulo introdutório é apresentado o objetivo deste ESHIA, assim como 

são fornecidos detalhes do respectivo Proponente, da equipa do ESHIA,  e 

resumida a metodologia e apresentada para estrutura do ESHIA.  

 

 

1.3 APRESENTAÇÃO DO PROPONENTE 

A KOSMOS é uma empresa do ramo do petróleo e gás em águas profundas, 
bem capitalizada e com produção crescente, com um fluxo de oportunidades 
de desenvolvimento e um portfólio de exploração equilibrado, ao longo das 
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margens do Atlântico. Os nossos ativos incluem produção crescente no mar 
do Gana e da Guiné Equatorial, um projeto de gás com posicionamento 
competitivo em Tortue na Mauritânia e no Senegal e um programa de 
exploração sustentável, equilibrado entre bacias comprovadas (Guiné 
Equatorial), bacias emergentes (Mauritânia, Senegal e Suriname) e bacias de 
fronteira (Costa do Marfim e São Tomé e Príncipe). 
 

1.4 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA DE CONSULTORIA RESPONSÁVEL PELO ESHIA 

O presente documento foi desenvolvido pela Environmental Resources 

Management Iberia S.A, parte do Grupo ERM. A ERM, uma empresa de 

consultoria de sustentabilidade internacional, que emprega aproximadamente 

5.000 pessoas em 160 escritórios distribuídos a nível mundial.  

A ERM opera exclusivamente nas áreas ambiental, social, saúde e segurança, 

sendo a grande maioria dos seus clientes industriais privados ou de natureza 

industrial do sector público. A ERM opera no continente Africano há várias 

décadas a partir dos seus escritórios tanto em África como na Europa, 

nomeadamente na África do Sul, Quénia, Moçambique, Espanha, Itália, 

França, Bélgica e Reino Unido. A experiência da ERM abrange vários setores, 

particularmente petróleo e gás, minas e energia. 

 

A ERM possui uma vasta experiência em projetos offshore a nível mundial, 

incluindo no Golfo da Guiné e especificamente, o bloco que diz respeito a este 

projeto. A ERM desenvolveu estudos de impactos offshore relativamente a 

levantamentos sísmicos, de perfuração ou de desenvolvimento de Petróleo e 

Gás em São Tomé e Príncipe e em diversos países africanos como o Gabão, 

Gana, Guiné Equatorial, Angola, Marrocos e República do Congo. 

 

 

 

1.5 OBJETIVO DO ESHIA 

O objetivo deste ESHIA é fornecer informação a reguladores, ao público e 

outras partes interessadas com o intuito de auxiliar no processo de tomada de 

decisão. Os principais objetivos deste ESHIA são os seguintes:   

 

 Definir o âmbito do projeto e as possíveis interações das suas atividades 

com o ambiente natural e social (abrangendo aspectos socioeconómicos e 

de saúde) que devem ser definidas e avaliadas durante o ESHIA; 

 Avaliar a legislação nacional, internacional, normas e diretrizes aplicáveis 

de modo a permitir que durante as várias fases do Projeto sejam tomados 

em consideração os requisitos da legislação de São Tomé e Príncipe, as 

políticas e normas de SSA da KOSMOS e as diretrizes ambientais 

internacionalmente aceites; 

 Facultar a descrição das atividades do Projeto em questão e do ambiente 

físico, biológico, socioeconómico e humano com o qual as atividades 

descritas possam interagir; 
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 Avaliar os potenciais impactos ambientais e sociais resultantes das 

atividades do Projeto e identificar medidas de mitigação e monitorização 

viáveis bem como ações de gestão projetadas para eliminar, reduzir, 

remediar ou compensar quaisquer impactos sociais e ambientais adversos 

significativos e, sempre que exequível, para maximizar potenciais 

impactos positivos e as oportunidades que possam surgir devido ao 

Projeto; e 

 Fornecer os meios pelos quais serão implementadas as medidas de 

mitigação e geridos os impactos residuais, através da elaboração de um 

Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS). 

 
1.6 ESTRUTURA DO RELATÓRIO 

A estrutura deste ESHIA segue os requisitos da legislação de São Tomé e 

Príncipe, nomeadamente o Decreto Nº. 10/1990 e o Decreto Nº. 37/1990-03 relativos 

ao Estudo de Impacte Ambiental, aplicando uma metodologia de avaliação de 

impacto em consonância com os critérios de avaliação aceites 

internacionalmente. Os conteúdos encontram-se resumidos na Tabela 1.1. 

 

Tabela 1.1 Estrutura do Relatório ESHIA  

Secção  Título  Conteúdo 

 Sumário Executivo Resumo da ESHIA para guia dos decisores e do público. 

 Acrónimos Lista de acrónimos usados no relatório. 

1 Introdução Contexto geral e justificação do ESHIA.  

2 Legislação, quadro 

jurídico e institucional 

Descrição da legislação ambiental de São Tomé e Príncipe 

aplicável ao Projeto, das normas internacionais aplicáveis 

relativas às melhores práticas de gestão ambiental e das 

normas corporativas de gestão de SSA da KOSMOS.  

3 Descrição do Projeto Descrição Técnica do Projeto. 

4 Descrição das 

referências ambientais 

 

Análise dos dados de referência relativos ao ambiente 

natural e socioeconómico existente. Avaliação das 

sensibilidades ambientais identificadas como 

potencialmente afectáveis pelo Projeto. 

5 Avaliação de Impactos Descrição das atividades históricas e atuais na área de 

influência do levantamento proposto, com foco nos 

impactos existentes e potencialmente existentes. 

 

Apresentação de uma matriz de rastreio dos principais 

aspectos ambientais das atividades do Projeto, e 

subsequente avaliação dos impactos positivos e negativos 

do Projeto sobre o ambiente natural e socioeconómico, 

incluindo os impactos acumulativos.  

Descrição das medidas de mitigação intrínsecas ("caso 

base" tidas em consideração no ESHIA) do Projeto e de 

quaisquer medidas de mitigação ou compensação 

adicionais recomendadas pelo ESHIA. Avaliação do 

impacto residual do Projeto. 
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Secção  Título  Conteúdo 

6 Plano de Gestão 

Ambiental e Social 

(PGAS) 

Compilação de medidas de mitigação e compensação do 

Projeto sob a forma de um plano detalhado para garantir 

que são implementados em cada etapa do Projeto. 

 Referências Listagem de referências e fontes bibliográficas utilizadas 

para este relatório. 

ANEXOS/ 

A  Clarificações 

disponibilizadas às 

entidades.  

Anexo contendo eventuais esclarecimentos solicitados e 

fornecidos às entidades, como resultado de reuniões onde 

foram apresentados os resultados do ESHIA. 

Fonte: ERM, 2018 
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2 LEGISLAÇÃO, QUADRO REGULAMENTAR E INSTITUCIONAL, 

NORMAS 

2.1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo fornece detalhes do quadro institucional, das entidades 

competentes e do quadro regulamentar em São Tomé e Príncipe, assim como 

as convenções e acordos internacionais pertinentes ratificados e assinados por 

São Tomé e Príncipe bem como as políticas e diretrizes de SSA da KOSMOS.  

 

2.2 QUADRO INSTITUCIONAL 

A Constituição é a legislação fundamental de São Tomé e Príncipe. Na 

Constituição o Governo define e executa as políticas administrativas gerais do 

país. O poder legislativo pertence à Assembleia Nacional (parlamento 

unicameral) e ao Governo. O Presidente é o Chefe de Estado e o Primeiro 

Ministro lidera o Governo e assume o papel de executivo em relação às 

funções do estado.  

 

Existem quatro órgãos de soberania: o Presidente, a Assembleia Nacional, o 

Governo e os Tribunais. O Presidente é eleito por sufrágio direto universal por 

um período de cinco anos. A Assembleia Nacional é unicameral e é composta 

por 55 membros eleitos por prazo de quatro anos por sufrágio direto. O 

primeiro-ministro e chefe de governo é nomeado pelo Presidente dependendo 

dos resultados das eleições e os restantes membros do Governo são nomeados 

pelo Presidente, sob proposta do chefe de governo. Os Tribunais são 

independentes do poder político. 

 

Atualmente, o XIV Governo constitucional é composto por 11 ministérios, 

estando os papéis e as funções definidos no Decreto-Lei nº 1/2015 e nº 4/2016. 

 

A principal instituição ambiental em São Tomé e Príncipe é o Ministério das 

Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente (MINRE). É o órgão 

competente responsável pelos aspetos relacionados com a gestão de recursos 

naturais, a conservação e o ambiente, incluindo a gestão ambiental dos 

recursos do país e a aprovação de EIAs de todos os sectores. Os mandatos são 

compartilhados por dois serviços diferentes: 

 

 Direção Geral de Recursos Naturais e Energia: responsável pelas 

autorizações referentes à utilização de recursos, como minerais, areia e 

cascalho, licenciamentos industriais e propriedade intelectual.  

 Direção Geral do Ambiente: responsável pela execução das políticas do 

governo para o meio ambiente. 
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Além disso, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, criado pela Lei 10/99, é 

uma instituição de assessoria para aspectos ambientais, incluindo legislação e 

planos nacionais.  

 

O principal órgão regulatório do sector do petróleo é a Agência Nacional do 

Petróleo de São Tomé e Príncipe (ANP-STP), criada sob o controle do MINRE 

pelo Decreto-Lei 5/2004 e modificada pelo Decreto-Lei 07/2014 e com o seu 

regulamento interno estabelecido pelo Despacho Ministerial publicado a 

04/03/2005. De acordo com o  seu regulamento, juntamente com a Lei 

16/2009 (Lei de operações petrolíferas), este órgão é responsável pelo o 

licenciamento, monitorização e conformidade das operações de petróleo e gás 

e também negocia contratos petrolíferos em nome do governo. 

Adicionalmente, o Conselho Nacional de Petróleo, criado por Decreto-Lei nº 

03/2004, fixa as políticas gerais de hidrocarbonetos do estado.  

 

Outros organismos institucionais relevantes são: 

 A Direção de Florestas e Biodiversidade (Direção de Florestas), sob o 

controle do Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, é 

responsável pelas questões de biodiversidade.  

 A Direção das Pescas (DP), sob o controle do Ministério das Finanças, 

Comércio e Economia Azul , tem como responsabilidade os assuntos 

relacionados com as pescas, gestão de projetos de pescas artesanais, 

registro de pescadores artesanais ou industriais, vigilância e registro 

estatístico de embarcações industriais.  

 ENAPORT – Empresa Nacional de Administração dos Portos. Esta 

companhia de propriedade pública é responsável pela gestão das 

instalações portuárias das ilhas de São Tomé e Príncipe. Nos portos de 

São Tomé, ENAPORT é responsável pela segurança portuária.  

 Administração Marítima e Portuária - Instituto Marítimo e Portuário – 

IMAP, criado pelo Decreto-Lei nº 32/2007, sob a orientação estratégica 

do MINRE, na sequência da Lei de segurança marítima e de prevenção 

de poluição. Tem como principais responsabilidades o registro e 

certificação de embarcações, a regulação de navegação, a certificação 

dos marítimos, a implementação das convenções da OMI e todos os 

outros assuntos marítimos definidos pela Lei. 

 

2.3 QUADRO REGULAMENTAR 

A Tabela 2-1 abaixo descreve as leis e regulamentos aplicáveis relacionados 

com as atividades do projeto e os aspectos ambientais relevantes sob análise, 

assim como as autorizações aplicáveis.  
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Tabela 2-1 Quadro regulamentar nacional relevante 

 Título  Descrição 

Petróleo 

Lei das Operações Petrolíferas 
nº 16/2009,  

Regula o acesso, execução e realização de Operações 
Petrolíferas. A lei contem dezoito capítulos e oitenta e cinco 
artigos que estabelece as regras de acesso, execução e 
realização de Operações Petrolíferas em todo o Território.  

Os Capítulos I e II estão dedicados à definição de termos e 
expressões, definindo o âmbito de aplicação, declarando o 
Estado como proprietário dos depósitos de petróleo  e 
definindo a Agência Nacional do Petróleo (ANP) como a 
instituição onde devem ser apresentados todos os assuntos 
petrolíferos . 

O Capítulo III especifica os diferentes tipos de autorizações 
como (a) autorizações de prospecção, que confere o direto de 
efetuar estudos geológicos, geofísicos e geoquímicos na Área 
Autorizada, (b) contratos petrolíferos, celebrados pela Agência 
Nacional do Petróleo após aprovação do Governo, baseados no 
modelo do “Contrato de Partilha de Produção” ou do tipo 
“Contrato de Serviço de Risco”. Os dois capítulos seguintes (IV 
e V) definem o procedimento dos convites de licitação e a 
participação do Estado. 

O Capítulo VI define as regras básicas, direitos e obrigações de 
todas as partes que relativas à condução de Operações 
Petrolíferas. O Capítulo VII (Contratos Petrolíferos) define os 
termos, condições, conteúdo e diferentes formas de cessação, 
baseados no “contrato de partilha da produção” para todos os 
contratos petrolíferos. Quanto ao Capítulo VIII 
(Desenvolvimento de operações petrolíferas), este impõe 
obrigações ao contratante durante a realização de operações 
petrolíferas. Note que, com autorização, o contratante pode 
realizar estudos do potencial de petrolífero nas áreas 
adjacentes.  

A Lei fomenta o recrutamento nacional, a utilização de bens e 
serviços são-tomenses e  investidores nacionais no Capítulo X. 
No capítulo XI, o Estado, a través a ANP, é declarado como 
proprietário de todos os dados e informações, quer sejam 
brutos, derivados, processados, interpretados ou analisados, 
obtidos ao abrigo de qualquer Autorização  ou obtidos no 
decurso das operações ao abrigo de uma Autorização; o 
Capítulo XII estabelece a ANP como responsável para 
acompanhar, fiscalizar e inspecionar toda a atividade 
desenvolvida pelas Pessoas Autorizadas e as suas Associadas 
no âmbito das Operações Petrolíferas, e também para: (a) 
determinar a suspensão de Operação Petrolífera em questão; 
(b) Mandar retirar todas as pessoas dos locais considerados 
perigosos, em coordenação com os órgãos competentes do 
Estado; e/ou (c) Suspender a utilização de qualquer máquina 
ou equipamentos que possam vir a pôr em perigo de vida 
pessoas ou a preservação do ambiente.  

O Capítulo XIII obriga as Pessoas Autorizadas e suas 
Associadas a assegurar o cumprimento dos padrões de higiene 
e segurança durante as Operações Petrolíferas. Também 
deverão tomar todas as medidas ordenadas pela 
Administração do Estado para prevenir ou eliminar quaisquer 
fontes de perigo que as Operações Petrolíferas possam causar à 
saúde pública, à segurança das populações, ao ambiente, à 
segurança e higiene do pessoal, dos bens e das instalações, de 
acordo com o previsto na legislação e regulamentos aplicáveis. 
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 Título  Descrição 

No exercício das suas atividades, as Pessoas Autorizadas e 
suas Associadas devem tomar as precauções necessárias para a 
proteção ambiental, com vista a garantir a sua preservação, 
nomeadamente no que respeita à saúde, água, solo e subsolo, 
ar, preservação da biodiversidade, flora e fauna, ecossistemas, 
paisagem, atmosfera e os valores culturais, arqueológicos e 
estéticos segundo o Capítulo XIV, assim como outros 
regulamentos, incluindo, nos prazos legalmente estabelecidos, 
a apresentação dos planos exigidos pela legislação vigente, 
especificando as medidas práticas que devem ser aplicadas 
visando à prevenção de danos ao ambiente, incluindo estudos 
de avaliação e auditorias de impacto ambiental, planos de 
recuperação paisagística e estruturas ou mecanismos 
contratuais e permanentes de gestão e auditoria ambiental. O 
estudo de impacto ambiental deve incluir, entre outros 
elementos, uma avaliação dos efeitos diretos e indiretos das 
Operações Petrolíferas propostas no equilíbrio ecológico da 
Área Autorizada e de qualquer das áreas vizinhas, no estilo e 
qualidade de vida das populações e do ambiente em geral. 

De acordo com o Capítulo XV, todos os contratos são sujeitos 
aos princípios de transparência.  

Conforme o Capítulo XVI, o Governo pode exigir ao 
Contratante que seja fornecido no ponto de entrega a uma 
entidade designada pela Agência Nacional do Petróleo, a 
partir da sua respectiva quota-parte da produção, uma 
quantidade de Petróleo destinada à satisfação das 
necessidades de consumo interno de São Tomé e Príncipe. Os 
regulamentos e diretivas emitidas pela ANP sob esta Lei 
deverão ser cumpridas pelas Pessoas Autorizadas e suas 
Associadas em relação a qualquer matéria que faz referência 
nos artigos 78º e 79º (Capítulo XVII) da Lei. 

O Capítulo XVIII estabelece genericamente os regulamentos 
sobre os regimes de tributação e aduaneiros e as bases de 
interpretação.  

Regulamento das Operações 
Petrolíferas de São Tomé e 
Príncipe (2010 - 28º Supl., DR 
n.º114) 

Define os tipos, termos e condições dos contratos, das práticas 
e operações petrolíferas, incluindo a gestão dos recursos, a 
segurança, a saúde e a proteção do meio ambiente, assim como 
a submissão, por parte dos detentores dos direitos de efetuar 
operações petrolíferas, de planos, relatórios, dados, amostras e 
outras informações, ao abrigo dos termos do Artigo 3 da Lei 
Quadro das Operações Petrolíferas, Lei N.º 16/2009 que 
estabelece as regras para a concessão do direito de realizar tais 
atividades para assegurar que as Operações Petrolíferas serão 
efetuadas de forma sistemática e sob termos que possibilitem a 
sua supervisão coordenada e abrangente. 
Aprovado pelo Conselho de Administração da Agência 
Nacional do Petróleo de São Tomé e Príncipe (ANP-STP) ao 
abrigo do Artigo 78 da Lei Quadro das Operações Petrolíferas, 
Lei N.º 16/2009. 

Lei-Quadro das Receitas 
Petrolíferas nº 8/2004 

Regula os mecanismos estabelecidos para a gestão e 
investimento eficazes das receitas petrolíferas.  

Decreto nº 11/2008 – Modelo 
de Contrato de Partilha de 
Produção 

Cria o modelo do contrato de partilha de produção como base 
para as negociações com os contratantes. 

Lei de Tributação Petrolífera  
nº 15/09 

Cria regulamentos tributários específicos para as operações 

petrolíferas.  

Decreto-Lei nº 57/09 Organiza a Zona Económica Exclusiva em zonas de exploração 
e blocos de petróleo. 
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 Título  Descrição 

Quadro Ambiental Geral  

Lei do Ambiente nº 10/1999 Estabelece as bases da proteção ambiental e desenvolvimento 
sustentável. A lei define os objetivos e medidas a serem 
implementadas na política ambiental, assim como as 
competências relacionadas com a proteção ambiental. O Artigo 
41 determina que a emissão, transporte e destino final de 
resíduos e efluentes ficam condicionados a autorização prévia, 
devidamente titulada por uma guia de transporte da qual 
conste a sua origem e destino. Os resíduos ou efluentes devem 
ser recolhidos, armazenados, transportados, eliminados ou 
reutilizados para que não constituam perigo imediato ou 
potencial para a saúde nem causem prejuízo ao ambiente. 
Além disso, a descarga de resíduos e efluentes só pode ser 
efetuada em locais determinados para o efeito pelas entidades 
competentes. O Artigo 42 determina a necessidade de adotar 
normas que estabeleçam os níveis de ruídos admissíveis e 
regulamentem o licenciamento e localização das fontes de 
ruído para a salvaguarda da saúde e bem-estar da população1.  
O Artigo 45 determina que os planos, projetos, trabalhos e 

ações que possam afetar o ambiente, o território e a qualidade 

de vida das populações, devem respeitar as normas ambientais 

e têm de ser acompanhados de um estudo de impacto 

ambiental (EIA). O artigo 45 também fornece o conteúdo 

mínimo do EIA e específica que a avaliação ambiental será 

emitida pelo Ministério responsável pelo ambiente. De acordo 

com o Artigo 46, antes de iniciar qualquer atividade suscetível 

de poluir ou contaminar o ambiente é obrigatório obter uma 

licença ambiental. Os Artigos 57 e 58 estabelecem que o agente 

responsável pelo dano ambiental tem a obrigação de 

compensar o dano, mesmo que a ação cumpra a 

regulamentação vigente, e que aquelas atividades que 

envolvam elevado risco estarão obrigadas a segurar a sua 

responsabilidade civil*. 

 
*: A companhia de seguros deve ser aprovada pela Agência Nacional 

do Petróleo, a apólice específica deve conter o nome das Partes e os 

limites de responsabilidade não podem ser inferiores aos exigidos de 

acordo com as boas práticas. O prémio para tais apólices deve ser 

incluído nos Custos Operacionais do Projeto. Todas as apólices 

nomearão a Agência Nacional do Petróleo como co-segurada com uma 

renúncia aos direitos de sub-rogação a favor do Contratante. Tal 

seguro cobrirá (entre outros riscos, ou mais específicos, de acordo com 

a ANP): Danos às instalações; Danos causados pela poluição; 

Responsabilidade de terceiros; Remoção de sucata e limpeza após 

acidentes; Seguro de trabalho para todos os funcionários do Operador 

e pessoas envolvidas nas atividades. 

Estudo de Impacto Ambiental 

Decreto nº 37/1999 Define as regras e princípios aplicáveis no processo de 
Avaliação de Impacto Ambiental aos projetos listados no seu 
Anexo I. Inclui a extração, armazenamento, transporte e 
processamento de combustível fóssil e produtos derivados, 
assim como projetos que possam causar um impacto direto ou 
indireto em zonas sensíveis. O Artigo 4 determina que os 
proponentes do projeto deverão apresentar uma breve 
descrição das atividades, uma descrição de todo o projeto 
(contendo os objetivos, o programa de trabalho ambicionado, a 

 
1 As normas de ruído e regimes de licenciamento para fontes de ruído ainda não foram estabelecidas por lei.   
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área pretendida, os recursos técnicos e financeiros e o 
orçamento provisório, para além de outras informações que o 
requerente considerar relevantes para o efeito), e o estudo de 
viabilidade. O Artigo 5 fornece o conteúdo do estudo prévio, a 
emitir pelas autoridades, cuja função é determinar os detalhes 
e termos de referência específicos para orientar o proponente e 
o Artigo 6 define o conteúdo mínimo do EIA, que consiste na 
localização e descrição das atividades; no diagnóstico 
ambiental da área e na identificação de todos os possíveis 
efeitos sobre o meio ambiente decorrentes da atividade, em 
relação a: todos os recursos naturais; impacto sócio-económico 
em humanos; bens materiais e património cultural; emissões 
de resíduos e poluentes, bem como os níveis de odores e ruído; 
avaliações de risco de acidentes graves, respetivas medidas 
preventivas e planos de emergência; efeitos potenciais fora do 
território São-Tomense e respetivas medidas de controlo e 
redução de efeitos; medidas para reduzir e eliminar efeitos 
negativos, descrevendo os sistemas de controle e 
monitoramento de impactos no território nacional; breve 
descrição das soluções técnicas ou métodos alternativos, 
incluindo o cenário de suspensão da atividade e os motivos da 
escolha; exposição sucinta das dificuldades (deficiências 
técnicas, informações ou conhecimento) eventualmente 
encontradas ao compilar as informações necessárias; 
metodologia e fontes adotadas utilizadas para compilar as 
informações; e proposta de programa e de monitorização. 

O Artigo 7 indica que quatro cópias do resumo não técnico do 
estudo de impacto ambiental devem ser entregues às 
autoridades para consulta pública.    

Estabele-se no Artigo 7 a necessidade de uma consulta pública 
como parte do processo de Avaliação de Impacto Ambiental. O 
período de consulta pública não será inferior a 30 dias. 

Em conformidade com o disposto no Artigo 11, o Estudo de 
Impacto Ambiental será revisto num prazo de 60 dias. 

Quaisquer modificações ao EIA inicial devem ser apresentadas 

no prazo de 7 dias. Caso não seja necessária qualquer 
modificação ou actualização, o EIA deve ser aprovado. 

O Artigo 14 estabelece que a licença ambiental expira após 2 
anos se a atividade não for implementada. 

  

Gestão dos resíduos 

Lei nº 14/2003 Define os princípios e regras aplicáveis à gestão dos resíduos 
provenientes de materiais de embalagem com vista à 
prevenção de resíduos e à reciclagem de resíduos. 

Decreto nº 36/1999 Regula os requisitos de eliminação de resíduos, incluindo as 
autorizações associadas à coleta, transporte, armazenamento, 
eliminação ou reutilização de resíduos sólidos. Apresenta as 
bases para a criação de um sistema de registro obrigatório dos 
resíduos (o qual ainda não foi criado) e estabelece as 
responsabilidades pela gestão de riscos. Este regulamento 
aplica-se apenas aos resíduos gerados e geridos dentro do país. 
Para os resíduos gerados offshore e geridos noutro país, 
aplicam-se os regulamentos da MARPOL e do ambiente 
recetor. 

Pescas 

Lei da Pesca nº 9/2001  Estabelece a legislação básica sobre a pesca, definindo os 
princípios fundamentais relativos à conservação, uso e gestão 
das pescas, com o objetivo de assegurar a diversidade 
biológica, a proteção das espécies e, ao mesmo tempo, um 
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desenvolvimento sustentável do sector e estabelece o regime 
jurídico para a proteção, exploração e gestão dos recursos 
marinhos. Apesar de estar dirigido às pescas, o Capítulo II 
regula a "conservação, exploração e gestão de outros recursos 
aquáticos vivos ". O artigo nove estabelece que "Nenhuma 
atividade humana, seja de que natureza for, e ainda que 
desenvolvida ao abrigo de uma qualquer autorização legal, 
poderá comprometer, direta ou indiretamente, o equilíbrio dos 
ecossistemas ou causar a morte das espécies biológicas, 
provocar a degradação ou a poluição das zonas costeiras ou do 
meio marinho, dos rios e lagos, ou a contaminação imediata ou 
progressiva das espécies haliêuticas e humanas" e no artigo 11 
são definidas algumas das atividades que podem causar danos 
ambientais. Contudo, o parágrafo 3 do artigo 9 também 
estabelece que a exploração de recursos marinhos e costeiros 
serão objeto de legislação especial. 

Decreto nº 6/2002 Define os parâmetros relativos às pescas, os quais devem ser 
cumpridos pelas atividades de pesca.  

Decreto 28/2012 

Regulamento Geral sobre o 
exercício de pescas até 12 
milhas da costa  

Este Decreto aprova o regulamento geral das pescas. Este 
regulamento consta de 40 artigos e 5 anexos e estabelece os 
requisitos a ser cumpridos para levar a cabo atividades 
pesqueiras nas águas sob jurisdição São-tomense de acordo 
com a Lei da Pesca nº 9/2001 de 31 de Dezembro de 2001. Em 
particular regula os seguintes setores: pesca de subsistência, 
pesca comercial, pesca artesanal, pesca semi-industrial, 
industrial e desportiva e também aplica a atividades de 
investigação e científicas. Também prevê impostos de pesca, 
procedimentos administrativos para obter licenças de pesca, 
especifica o tipo de licença, a proibição, o regime jurídico e as 
sanções para as atividades de pesca ilegais. Define as artes de 
pesca e os métodos, a autoridade competente para realizar 
inspeções e para emitir licenças de pesca, os comitês de 
parceiros locais, as medidas de proteção da pesca para 
proteger as espécies aquáticas, os requisitos dos navios de 
pesca industrial e artesanal para obter a licença de pesca, o 
registro e as atividades relacionadas com as pescas. A lista dos 
anexos inclui: formulários para solicitar a licença de pesca, 
marcas de identificação dos navios, espécies de peixes 
autorizadas, tamanho e quantidade permitida que pode ser 
capturada. 

Espécies Protegidas e Áreas Protegidas  

Despacho nº 11/2012  Cria o Comité Nacional de Monitoramento de Atividades 
relacionado com a Estratégia Nacional e Plano de Ação para 
Proteção da Biodiversidade. Define a composição, deveres e 
responsabilidades do Comité acima mencionado, autorizando-
o a: avaliar qualquer atividade a ser implementada, a fim de 
atualizar a Estratégia Nacional e o Plano de Ação relacionado 
com a Biodiversidade; supervisionar o processo de recolha e 
tratamento de dados sobre a biodiversidade no terreno, bem 
como em diferentes setores das administrações centrais e 
locais; organizar workshops e definir tópicos a serem 
desenvolvidos; organizar atividades de sensibilização no 
terreno e junto dos meios de comunicação; analisar e validar os 
documentos produzidos no contexto da atualização da 
Estratégia Nacional e Plano de Ação supra mencionada . 

Lei nº 11/1999 Esta lei prevê a legislação básica para a conservação da flora e 
fauna e a criação de áreas protegidas. Em particular, a lei 
classifica as espécies protegidas. As zonas marinhas protegidas 
não são abordadas nesta lei. 

Lei nº 4/2003 Esta Lei regula a proteção e gestão do património cultural e 
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natural e regula o registo do mesmo. 

Lei nº 6/2006  

e 7/2006 

Esta Lei institui o “Obô” do Parque Natural de São Tomé; 
define as suas coordenadas geográficas e as regras relativas às 
medidas de proteção, bem como à subdivisão em zonas. A lei 
prevê sanções e penalidades. 

  

Decreto-Lei nº 6/2014 Estabelece o regime legal de captura e comercialização de 
tartarugas marinhas e seus produtos. 

Decreto Legislativo Regional 
nº 3/ ALRAP (2009) 

Este Decreto fornece normas relacionadas à proteção e 
conservação de tartarugas marinhas, em particular, proibindo 
a sua captura e exportação, prevendo sanções e penalidades 
para a sua violação. 

Património Natural e Cultural 

Decreto Presidencial nº 6/2005 Este Decreto ratifica a Convenção da UNESCO de 1972 para a 
Proteção do Património Natural e Cultural. 

Navegação e Poluição  

Lei nº 13/2007 Legislação básica para regular segurança marítima e prevenção 
da poluição marinha. Institui e regulamenta o Sistema 
Nacional de Segurança Marítima e estabelece as 
responsabilidades de deveres relacionados com a proteção 
marinha.  

Decreto-Lei nº 30/09 – 
Regulamento geral para o 
registo e segurança das 
embarcações 

Regula o registo e a segurança das embarcações, e nos 
Capítulos XII e XIII especifica as normas para o "Certificado no 
âmbito da Convenção Internacional para a Prevenção da 
Poluição do Mar" (artigos 154 e seguintes) e para a "Convenção 
sobre o Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos 
no Mar" (artigos 171 e seguintes.). 

Território  

Lei de gestão territorial nº 
3/91  

 

Define o quadro da propriedade fundiária do estado; identifica 
a propriedade pública e privada do estado. As Águas 
marítimas, leitos de rios, costas, portos, aeroportos e o espaço 
aéreo são considerados como propriedade (estatal). 

Trabalho 

Lei sobre segurança, higiene e 
saúde no trabalho nº 14/2007 

A lei estabelece as medidas para garantir a segurança, higiene e 
saúde dos trabalhadores no seu lugar de trabalho; define as 
obrigações do empregador e dos trabalhadores sobre estas 
questões. É aplicável a todos os setores: público, privado, 
cooperativo e social, com exceção dos serviços de proteção 
militares, policiais e civis. A “Inspeção geral do trabalho” e a 
autoridade sanitária são responsáveis pelo controle da 
conformidade com as disposições desta lei. Os infratores 
poderão ser sancionados com coimas variáveis entre 2 (dois) e 
10 (dez) salários mínimos mensais. 

Lei do Trabalho nº 6/1992 Regula o início, a execução e a cessação das relações laborais.   

Proteção Marítima e Aquática 

Lei nº 7/2018 Estabelece o quadro legal para a gestão de recursos hídricos. 
Visa a gestão e proteção de recursos hídricos interiores de 

domínio público, sejam eles superficiais, transitórios, costeiros 

ou subterrâneos, a fim de: a) prevenir a degradação adicional, 

proteger e melhorar o estado dos ecossistemas aquáticos, 

terrestres e zonas húmidas que são diretamente dependentes 

de ecossistemas aquáticos em relação às suas necessidades 

hídricas; b) promover o uso sustentável da água, com base na 

proteção a longo prazo dos recursos hídricos disponíveis; c) 

reforçar a protecção e melhorar o ambiente aquático, 

nomeadamente através de medidas específicas para a redução 
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gradual e eliminação progressiva dos resíduos, emissões e 

perdas de substâncias prioritárias; d) assegurar a redução 

gradual da poluição das águas subterrâneas e prevenir seu 

agravamento; e) mitigar os efeitos das inundações e secas; f) 

assegurar o fornecimento de água superficial e subterrânea 

suficiente e de boa qualidade, conforme necessário para um 

uso sustentável, equilibrado e equitativo da água; g) proteger 

as águas marinhas, incluindo as águas territoriais; h) assegurar 

o cumprimento dos objetivos dos acordos internacionais 

pertinentes, inclusive aqueles destinados a prevenir e eliminar 

a poluição do meio ambiente marinho; i) assegurar que a água 

seja utilizada pelas gerações atuais e futuras de maneira 

racional e com padrões satisfatórios de qualidade e proteção 

da biodiversidade; 

j) harmonizar o uso da água com os objetivos estratégicos de 
promoção social, desenvolvimento regional, sustentabilidade 
distrital e ambiental; k) implementar e assegurar medidas de 
prevenção e defesa contra danos ambientais, eventos 
hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso 
da água; l) assegurar a distribuição equitativa e justa dos 
encargos e benefícios para o uso de água; m) promover e 
fortalecer princípios de cidadania, autodeterminação dos 
povos e solidariedade para a construção de uma sociedade 
sustentável. Além disso, a Lei estabelece a Política Nacional de 
Águas, cujos objetivos são: a) garantir às gerações atuais e 
futuras a disponibilidade de água, em padrões de qualidade 
adequados aos seus usos; b) promover o uso racional e 
integrado dos recursos hídricos, incluindo o transporte por 
vias navegáveis, com vista ao desenvolvimento sustentável; c) 
prevenir e defender eventos hidrológicos críticos de origem 
natural ou devido ao uso inadequado de recursos naturais. A 
Lei está dividida da seguinte forma: Disposições gerais (Cap. 
I); Quadro Institucional e Competências (Cap. II); Política 
Nacional de Água (Cap. III); Instrumentos de Política (Cap. 
IV); Uso de Recursos Hídricos (Cap. V); Programas e medidas 
de proteção e valorização (Cap. VI); Monitorização, Vigilância 
e Inspeção da Água (Cap. VII); Regime Económico-Financeiro 
(Cap. VIII); Quantidade e Qualidade da Água (Cap. IX); 
Procedimento Administrativo e Criminal (Cap. X); Estado de 
Emergência (Cap. XII); Disposições Finais e Transitórias (Cap. 
XIII). 

Decreto-Lei nº 2/2018 Estabelece o quadro da segurança marítima. Proclama os 

objetivos estratégicos para três propósitos gerais principais: A) 

Fortalecer a governança marítima; B) Optimização da 

Economia Azul e C) Reforço da segurança e proteção 

marítima. Além disso, determina como metas para domínios 

específicos: a) Jurídico: Avaliar e divulgar toda a legislação 

relevante relacionada com o mar e garantir a aplicação da 

legislação existente; b) Económico: Atrair investimentos 

nacionais e internacionais para o programa "Economia Azul"; 

c) Ambiental: Desenvolver planos para controlar e combater a 

poluição marítima; Assegurar a realização de estudos de 

impacto ambiental em atividades relacionadas com o 

desenvolvimento de infraestruturas no espaço marítimo; d) 

Técnico-científico: Desenvolver um programa de inventário 

dos recursos vivos e não vivos da Zona Económica Exclusiva 

(ZEE) da RDSTP; estimular e fortalecer parcerias 

internacionais para a formação de atores públicos e privados 
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em assuntos marinhos; estabelecer mecanismos de 

padronização e articulação da comunicação interinstitucional e 

criar um centro de formação voltado para os assuntos do mar; 

e) Defesa: incentivar e fortalecer parcerias internacionais, 

regionais e bilaterais para assegurar a presença continua de 

recursos navais no espaço estratégico de interesse nacional; 

estabelecer programas de captação de recursos junto à 

comunidade internacional para a aquisição de recursos 

técnicos e navais; dissuadir a concentração de forças / 

entidades hostis em águas jurisdicionais santomenses; 

assegurar a monitorização e controle de embarcações nacionais 

e estrangeiras em águas jurisdicionais santomenses; garantir a 

mobilidade e a presença efetiva dos recursos navais da Guarda 

Costeira em todas as águas territoriais santomenses; 

desenvolver capacidades de recursos humanos envolvidos em 

assuntos marinhos; assegurar a interoperabilidade das Forças 

Armadas, Instituições de Segurança e Ministério Público; 

assegurar a interoperabilidade dos órgãos governamentais na 

conexão com o mar; preparar pessoal para combater crimes 

ambientais e garantir a Lei e a Ordem; estabelecer, manter e 

expandir continuamente a capacidade de resposta aos 

compromissos internacionais de busca e salvamento (BES); 

ajustar a Guarda Costeira para cumprir as responsabilidades 

do Estado em questões relacionadas ao mar; transformar a 

Guarda Costeira num instrumento de integração com 

parceiros internacionais em assuntos marinhos. Por fim, 

estabelece as linhas de ação para implementar esses objetivos e 

metas. 

Decreto-Lei nº 3/2018 Cria o Sistema de Autoridade Marítima (SAM), um quadro 

institucional formado por entidades da administração pública, 

órgãos ou serviços a nível central, regional ou local que, com 

funções coordenadoras, executivas, consultivas ou policiais, 

exercem autoridade pública nas áreas marítimas, traduzida na 

execução de atos do Estado, procedimentos administrativos e 

registo marítimo, exercício de inspeção e polícia, cumprimento 

das leis e regulamentos aplicáveis nos espaços marítimos sob 

jurisdição nacional 

Decreto-Lei nº 4/2018 Cria a Autoridade Marítima Nacional (AMN). A AMN é a 

entidade responsável pela coordenação das atividades 

nacionais a serem realizadas pela Guarda Costeira e pela 

Autoridade Portuária nas áreas de jurisdição e no âmbito das 

tarefas definidas no Sistema de Autoridade Marítima, em 

conformidade com as diretrizes definidas pelo Ministro 

responsável pela Defesa. É formado por um Conselho 

Consultivo (CCAMN) e pela Guarda Costeira.  

Decreto-Lei nº 5/2018 Estabelece o quadro legal para infracções nas áreas sob 

jurisdição marítima. 

Fonte: ERM, 2018. 

 

Além dos textos regulamentares listados acima, São Tomé e Príncipe 

desenvolveu uma Estratégia Nacional e Plano de Ação da Biodiversidade 

(ENPAB) 2015-2020, nos quais estão consideradas as principais questões 

ambientais, incluindo, entre outros, a captura de espécies ameaçadas (por 

exemplo, tartarugas) e a poluição marítima dos navios e descarga ilegal no 

mar. O ENPAB inclui também um anexo com espécies de flora/fauna local de 
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interesse de conservação, onde se incluem algumas espécies de tartarugas e 

aves marinhas. 

 

2.4 ACORDOS E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS  

São Tomé e Príncipe assinou e/ou ratificou várias convenções/acordos em matéria da 

proteção do ambiente. A  

Tabela 2-2 apresenta um resumo das atividades relevantes para o projeto. 

Tabela 2-2 Acordos e Convenções Internacionais, São Tomé e Príncipe 

Nome da Convenção  Status no país * 

Ar e atmosfera 

Protocolo de Quioto relativamente à Convenção-Quadro 

das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (1997) 

Acesso em 25 de Abril de 

2008 e entrada em vigor em 

24 de Julho de 2008 

Convenção de Viena para a Proteção da camada de 

ozono (1985) e Protocolo de Montreal relativo às 

substâncias que empobrecem a camada de ozono (1987) 

Acesso em 19 de Novembro 

de 2001 

Acordo de Paris sobre alterações climáticas (2015) Ratificada a 2 de Novembro 

de 2016 e entrada em vigor a 

2 de Dezembro de 2016  

Produtos químicos e resíduos 

Convenção de Bamako sobre a Proibição da Importação 

de Resíduos Perigosos para África e sobre o Controlo de 

Movimentos Transfronteiriços e a Gestão de Resíduos 

Perigosos Produzidos em África (1991) 

Assinada em 1 de Fevereiro 

de 2010 (ainda não 

ratificada) 

Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos 

Persistentes (2001) 

Assinada em 3 de Abril de 

2002 e ratificada em 12 de 

Abril de 2006 

Convenção sobre o Controlo de Movimentos 

Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e sua 

Eliminação (Basileia, 1989) 

Acesso em 12 de Novembro 

de 2013 e entrada em vigor 

em 10 de Fevereiro de 2014 

Flora, fauna e áreas protegidas 
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Memorando de Entendimento sobre Medidas de 

Conservação de Tartarugas Marinhas da Costa Atlântica 

de África (1999) 

Assinado em 9 de Maio de 

2002 

Convenção sobre Zonas Húmidas de Importância 

Internacional (Convenção de Ramsar, 1971) 

Acesso em 21 de Agosto de 

2006 

Convenção Africana para a Conservação da Natureza e 

dos Recursos Naturais (Argélia, 1968) 

Assinada em 1 de Fevereiro 

de 2010 (ainda não 

ratificada) 

Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies 

Ameaçadas de Fauna e Flora Selvagens (1973) 

Acesso em 9 de Agosto de 

2001 e entrada em vigor em 

7 de Novembro de 2001  

Convenção sobre a Conservação das Espécies 

Migratórias de Animais Selvagens (1979) (Convenção de 

Bonn, 1979) 

Entrada em vigor em  1 de 

Dezembro de 2001 

Convenção sobre Diversidade Biológica (Rio, 1992) Assinada em 12 de Junho de 

1992 e ratificada em 29 de 

Setembro de  1999  

Convenção-Quadro das Nações Unidas para as 

Alterações Climáticas – CQNUAC (1992) 

 

Assinada em 12 de Junho de 

1992, ratificada em 29 de 

Setembro de 1999 e entrada 

em vigor em 28 de 

Dezembro de 1999 

Convenção Internacional para a Conservação dos 

Tunídeos do Atlântico  

Parte contratante desde o 15 

de Setembro de 1983 

Poluição marinha 

Convenção Internacional MARPOL para a Prevenção da 

Poluição por Navios, 1973 (tal como alterada pelo 

protocolo de 1978), com exceção do Anexo VI.  

 

 Anexo I sobre a prevenção da poluição por óleo e água 

oleosa 

 Anexo II sobre o controle da poluição por carga líquida 

nociva transportada a granel 

 Anexo III sobre a prevenção da poluição por substâncias 

nocivas carregadas em embalagens  

 Anexo IV sobre a poluição por esgoto dos navios 

 Anexo V sobre a poluição por lixo dos navios  

 

Adotada em 29 de Outubro 

de 1998. 

As datas de entrada em 

vigor dos anexos são: 

 

29 de Janeiro de 1999 

 

29 de Janeiro de 1999 

 

29 de Janeiro de 1999 

 

27 de Setembro de 2003 

29 de Janeiro de 1999 

Convenção Internacional sobre a Responsabilidade Civil 

pelos Prejuízos Devidos à Poluição por Hidrocarbonetos 

(CLC 1992) e o seu protocolo (altera a Convenção de 

1969 no que diz respeito ao método de cálculo para a 

limitação da responsabilidade) 

Adotada em 29 de Outubro 

de 1998 

Segurança marítima 

Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida 

Humana no Mar (SOLAS 1960) 

Adotada em 29 de Outubro 

de 1998 

Convenção sobre o Regulamento Internacional para 

Evitar Abalroamentos no Mar (COLREG, 1972) 

Adotada em 29 de Outubro 

de 1998 
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Nome da Convenção  Status no país * 

Recursos marinhos  

Tratado entre a República Federal da Nigéria e a 

República Democrática de São Tomé e Príncipe 

relativamente ao desenvolvimento conjunto de petróleo 

e outros recursos, em relação às Áreas da Zona 

Econômica Exclusiva dos dois países 

Assinado em Fevereiro de 

2001 

Convenção das Nações Unidas sobre a Lei do mar 

(UNCLOS; 1982) 

Assinada em 13 de Julho de 

1983 e ratificada em 3 de 

Novembro de 1987 

Convenção sobre a Organização Internacional Marítima 

(IMO; 1948) 

Aceitada em 9 de Julho de 

1990 

Convenção para a Cooperação na Proteção e 

Desenvolvimento do Ambiente Marinho e Costeiro da 

Região Oeste, Central e Austral Africana (Convenção de 

Abidjan) (1984) 

 

Estado-membro da 

convenção mas em processo 

de ratificação 

Património arqueológico e cultural 

Convenção relativa à proteção do patrimônio mundial, 

cultural e natural (Paris, 1972) 

Ratificada em 25 Julho de 

2006 

* As datas fazem referência ao momento em que São Tomé & Príncipe assinou ou ratificou a respectiva 

convenção.  

Fonte: ERM, 2018 

 

2.5 DIRETRIZES NACIONAIS RELEVANTES 

 

 

2.5.1 Provisões de Saúde, Segurança e Meio ambiente no Regulamento de 

Atividades Petrolíferas de 2010 aplicáveis na Zona Económica Exclusiva 

(ZEE) 

A Agência Nacional do Petróleo (ANP-STP) estabeleceu este regulamento por 

forma a definir os tipos, termos e condições dos contratos e práticas das 

Operações Petrolíferas, bem como a apresentação, pelos titulares de direitos 

para conduzir Operações Petrolíferas, de planos, relatórios, dados, amostras e 

outras informações. Inclui também disposições sobre a gestão de recursos, e 

proteção de saúde, segurança e meio ambiente. No âmbito deste último 

objetivo, visa:  

 

 

 Garantir medidas para cumprir os requisitos e atingir os objetivos 

determinados na legislação relativa à saúde, meio ambiente e 

segurança; 

 Reforçar a observação e aplicação das normas internacionais relativas à 

saúde, ambiente e segurança nas atividades petrolíferas; 

 Continuar a desenvolver e melhorar as condições de Segurança, Saúde e 

Ambiente. 

 

O regulamento inclui provisões gerais de SSA, tais como: 
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Necessidade de avaliações de risco, obrigações de notificação imediata às 

autoridades das situações acidentais, o estabelecimento de medidas de 

resposta a emergências, incluindo a submissão de um plano de contingência  à 

ANP-STP em caso de ruptura de óleo, gás ou água, regras para atividades de 

desmantelamento e para o fomento do conteúdo local.  

 

Inclui também disposições para que o Operador monitore e reduza o efeito de 

toda a descarga operacional e acidental, manuseio de resíduos e emissões 

poluidoras no ar e no mar, para informar a ANP-STP sobre a quantidade de 

descargas operacionais e acidentais, fugas e resíduos, assim como qual a 

informação a ser tornada pública.  

 

Há também detalhes específicos sobre o projeto de perfuração de poços em 

relação aos riscos de meio ambiente e saúde pública, que incluem, mas não se 

limitam, aos seguintes:  

 

 Durante as atividades de perfuração e nos poços, devem estar 

disponíveis pelo menos duas barreiras independentes e 

suficientemente testadas, para evitar derrames acidentais do poço. 

Se uma barreira falhar, as operações no poço não poderão 

prosseguir sem que a mesma seja reparada. Cada operação 

projectada deve prever igualmente as barreiras de proteção. Os 

requisitos operacionais devem ser definidos com relação à 

capacidade de perfuração do equipamento e ao seu controle, bem 

como à capacidade operativa e de mobilização, de modo a cumprir 

o plano de contenção. Todos os sistemas e componentes têm de 

obedecer a esses requisitos. 

 

 As instalações devem estar equipadas com um tanque com 

capacidade suficiente para suportar a quantidade de fluido de 

perfuração necessário para garantir o controle total do poço e para 

conter, sempre, quantidades suficientes de fluidos de perfuração e 

outras substâncias. O sistema de fluido de perfuração deve ter a 

capacidade adequada para suportar um rápido aumento do fluido 

de perfuração num sistema ativo, bem como capacidade para o 

aumento do peso do fluido de perfuração no caso de instabilidade 

do poço. Deve ser implementado um sistema de 

recondicionamento com o equipamento necessário para a 

separação do gás e do fluido de perfuração, para garantir a 

qualidade requerida do fluido de perfuração. A composição dos 

fluídos de perfuração e completação deve sempre ser ajustável a 

fim de garantir que as propriedades requeridas do fluído sejam 

preservadas. Deve ser possível monitorizar, de forma contínua, os 

fluídos que constituem uma barreira ou que fazem parte do 

elemento da barreira. 
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 O Blowout Preventer (“BOP”) deve ser projetado e instalado por 

forma a preservar sua capacidade de funcionar como uma barreira; 

devendo entrar em funcionamento na fase inicial da operação. 

 

 Devem ser instaladas válvulas e atuadores do tipo “árvore de 

natal” e válvulas de segurança em número suficiente e de forma a 

preservar as suas funções de barreira, as quais devem ser testadas 

de acordo com os procedimentos estabelecidos e com um 

programa de teste. Estes procedimentos aplicam-se a testes de 

operabilidade e a aqueles relativos a fugas ou derrames.  

 

 As instalações de perfuração e do poço devem estar equipadas com 

equipamentos acessíveis, capazes de assegurar o controle do poço, 

de permitir o trabalho dos funcionários e de fechar o poço em caso 

de influxo incontrolável. Em caso de falha do equipamento, as 

instalações móveis devem ser reposicionadas numa área segura 

quando o poço estiver numa situação de fluxo descontrolado.  

 

Este regulamento também contém especificações relacionadas com Materiais 

Perigosos, incluindo: 

 

 O tratamento preferencial que deve ser dado aos materiais e 

produtos químicos menos perigosos para a saúde e de maior 

segurança, a fim de minimizar os riscos para as pessoas, para o 

meio ambiente e para as instalações. A reciclagem de materiais e 

produtos químicos deve ser devidamente considerada. 

 

 O transporte, armazenamento e a utilização de materiais perigosos 

devem ser realizados de maneira controlada e em conformidade 

com a legislação nacional, bem como com as regras e princípios 

internacionalmente aceites, devendo ser disponibilizadas regras e 

procedimentos de manuseio. 

 

 O perigo de exposição química envolvendo riscos para a saúde 

deve ser minimizado no armazenamento, uso, manuseio e 

eliminação de produtos químicos, bem como nas operações de 

trabalho ou processos que produzam substâncias químicas. Os 

produtos químicos perigosos para a saúde devem ser classificados, 

rotulados e identificados de acordo com padrões 

internacionalmente aceites. 

 

 Se produtos químicos forem transferidos para outros recipientes ou 

aparelhos, deve-se assegurar que o conteúdo esteja etiquetado e 

claramente identificado, de modo a permitir aos funcionários a 

identificação do seu conteúdo, e dos perigos que possam estar 

relacionados com o uso de tais produtos químicos, bem como 

precauções a serem tomadas. Previamente ao uso de produtos 



 

ENVIRONMENTAL RESSOURCES MANAGEMENT IBERIA S.A. KOSMOS  STP  

53 

 

químicos perigosos para a saúde, deve estar disponível no local de 

trabalho uma tabela de instruções, contendo regras de segurança 

aplicáveis a cada uma dessas substâncias. 

 

 O pessoal deve usar equipamento de proteção individual contra 

riscos que não podem ser evitados ou limitados a um nível 

aceitável. 

 

 O uso de substâncias radioativas e explosivas deve ser restrito à 

necessidade da sua utilização. 

 

 

2.6 DIRETRIZES INTERNACIONAIS RELEVANTES 

2.6.1 Diretrizes da IOGP e IPIECA 

A Associação Internacional de Produtores de Petróleo e Gás (IOGP) e a 

Associação Global da Indústria do Petróleo e Gás para questões ambientais e 

sociais (IPIECA) têm produzido orientações relevantes para este tipo de 

projetos: 

 IPIECA (2003) – A Indústria do Petróleo e Gás: Operação em ambientes 
sensíveis; 

 IOGP n°254 (1997) - Gestão ambiental na exploração e produção de 

petróleo e gás; 

 IOGP n°342 (2003) – Aspetos ambientais da utilização e eliminação de 

fluidos de perfuração não aquosos associados a operações offshore de 

petróleo e gás;  

 IOGP n°389 (2007) - Processo de gestão de impacto de riscos 

ambientais/sociais/sanitários; 

 IOGP n°475 (2012) - Gestão das atividades petrolíferas e de gás em áreas 

costeiras;  

 IOGP n°543 (2016) - Destinos e efeitos ambientais da descarga oceânica de 

aparas e fluidos de perfuração associados a operações offshore de petróleo 

e gás; e  

 IOGP n°557 (2016) – Revisão de tecnologias de gestão de resíduos de 

perfuração. 

 

2.6.2 Diretrizes da AIEA 

A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) estabelece padrões de 

segurança para proteção contra radiação ionizante. De relevância para o 

Projeto é o Relatório de Segurança sobre “Proteção contra Radiação e Gestão 

de Resíduos Radioativos na Indústria de Petróleo e Gás” (IAEA, 2003). As 

atividades de registo do poço incluem o uso de ferramentas e técnicas que 
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podem incluir um ou mais detetores de radiação e fontes radioativas ou uma 

máquina que gera radiação ionizante. 

 

Estas ferramentas são referidas como fontes radioativas “seladas” e são usadas 

rotineiramente na indústria de O&G. As fontes são introduzidas no poço 

como parte das ferramentas de registo. Elas podem ser usadas para medir a 

densidade da formação e/ou porosidade. Num contexto de perfuração, essas 

fontes são usadas por pessoal capacitado, e a exposição desses funcionários à 

radiação é monitorizada. Os mesmos são transportados para o local do poço 

em contentores blindados.  

 

2.6.3 Diretrizes do JNCC  

O Comité Conjunto para a Conservação da Natureza (JNCC) é um órgão 

regulador britânico que tem elaborado as diretrizes aplicáveis aos 

levantamentos sísmicos marinhos realizados na atividade de exploração de 

petróleo e gás com o objetivo de limitar os impactos das emissões acústicas  

nos mamíferos marinhos (JNCC, Agosto de 2017). As diretrizes dos 

levantamentos geofísicos foram atualizadas em Agosto de 2017 pelo JNCC 

para minimizar o risco de perturbação e danos aos mamíferos marinhos e para 

incluir as diretrizes de procedimentos de arranque suave a ser utilizados 

durante Operacões de Perfil Sísmico Vertical (VSP). A KOSMOS cumprirá, no 

mínimo, essas diretrizes, e poderá implementar outras ações de acordo com os 

padrões internos.  

 

2.7 POLÍTICAS E DIRETRIZES INTERNAS DA KOSMOS  

2.7.1 Política de Saúde, Segurança e Ambiente da KOSMOS 

Em linha com os princípios de negócios na KOSMOS Energy, garantimos que 

a Saúde, Segurança e Ambiente (SSA) são prioridades durante todas as fases 

de nossas operações. Estamos comprometidos com a manutenção dos 

elevados padrões que protegem os nossos funcionários, fornecedores e as 

comunidades onde operamos. 

 

Alcançaremos estes objetivos com um impacto positivo, criando valores 

duradouros e praticando a responsabilidade social corporativa. A KOSMOS 

irá incorporar os princípios de gestão ambiental responsável visando o 

desenvolvimento sustentável. 

 

Na KOSMOS temos o compromisso de: 

 Avaliar e minimizar os riscos que possam levar a incidentes ou 
que possam causar impactos ambientais ou sociais adversos;  

 Reduzir emissões e resíduos; 

 Estarmos preparados para usar a energia e os demais recursos 
naturais de forma eficiente; 
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 Estarmos preparados para responder eficazmente a situações de 

emergência; 

 Ajudar os nossos colaboradores, prestadores de serviços, co-
empreendedores, fornecedores e a compreender como suas ações 
influenciam no desempenho do SSA; 

 Trabalhar com as partes interessadas para compreender os 
potenciais impactos de nossas atividades;e 

 Melhorar continuamente o nosso desempenho SSA através de 

sistemas de gestão eficazes. 

 

Estes compromissos somam-se à nossa obrigação básica de cumprir todas as 

leis e regulamentos de saúde, segurança, ambientais e de proteção. 

 

A KOSMOS elaborou as Diretrizes de Gestão de Risco (KOS-GLB-HSE0301) 

para resumir as suas expetativas no que respeita à identificação dos perigos de 

SSA e avaliação dos riscos associados. As diretrizes de gestão de risco 

descrevem os métodos gerais de avaliação a serem utilizados pela KOSMOS e 

pelos seus prestadores de serviços aquando da realização de atividades 

relacionadas com o trabalho, de forma a reduzir os riscos para as pessoas, 

ambiente,  ativos e para a reputação da empresa a um nível tão baixo quanto  

razoavelmente praticável (ALARP). A intenção geral é garantir que os 

controlos (para os riscos identificados) sejam suficientemente identificados, 

implementados e monitorizados. A KOSMOS utiliza ainda um Processo de 

Gestão das Modificações (KOS-GLB-HSE0302) para integrar as lições 

aprendidas de operações passadas e atuais e para melhorar a eficiência e o 

desempenho ambiental. Contratados e subcontratados implementam 

processos de gestão de riscos de Segurança, Saúde ee Ambiente (SSA) 

consistentes com aqueles descritos nas diretrizes de gestão de risco da 

KOSMOS, enquanto realizam trabalhos para a mesma. 

Durante o decurso do programa de perfuração exploratória e avaliação, a 

KOSMOS será responsável pela preparação, revisão e auditoria de 

documentos, práticas e registros de SSA. Os principais documentos de SSA 

incluem o seguinte: 

 

 

• Plano de Gestão de Resíduos (PGR); 

• Plano de Emergência de Poluição por Petróleo a Bordo 

(SOPEP); 

• Procedimento de Transferência; 

• Plano de gestão de Água de Lastro; e 

• Plano de formação. 

 

A KOSMOS preencherá um documento de ligação de SSA e fará a revisão da 

documentação do Estudo de Caso de Segurança (Safety Case) disponível para o 
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navio-sonda. O documento de ligação destina-se a fazer a interligação dos 

requisitos, políticas e procedimentos de SSA existentes da KOSMOS com os 

dos seus principais prestadores de serviços (por exemplo, Supervisor de 

Perfuração) e subcontratados para assegurar a implementação consistente e 

completa das políticas e procedimentos de SSA. A KOSMOS irá coordenar-se 

com todas as entidades reguladoras relevantes que lidam com os impactes 

ambientais e sociais ao longo do projeto. 

Ao concluir o projeto, a KOSMOS preparará e disponibilizará às entidades 

reguladoras um relatório de conformidade de final do poço, descrevendo os 

elementos prescritos em qualquer plano de monitorização e vigilância e no 

PGAS, o último dos quais inclui medidas  mitigadoras e mecanismos de 

reporte relevantes. Por meio de condições contratuais e da gestão direta com 

prestadores de serviços, a KOSMOS exigirá e verificará a conformidade com o 

PGAS pelo Supervisor de Perfuração, e outros prestadores de serviços e 

fornecedores durante as operações de perfuração. 
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3 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

3.1 INTRODUÇÃO 

O presente capítulo apresenta uma descrição técnica do programa de 

perfuração exploratória e de avaliação proposto pela KOSMOS no Bloco 12 em 

São Tomé e Príncipe (doravante designado STP) e apresenta as características 

principais do Projeto com um nível de detalhe suficiente para proporcionar 

uma avaliação dos potenciais impactes ambientais e sociais resultantes das 

atividades do Projeto. O presente capítulo foi elaborado com base em 

informação proporcionada pela equipa técnica da KOSMOS. À data em que 

foi elaborado o relatório do ESHIA alguns dos detalhes do desenho do projeto 

ainda estavam a ser desenvolvidos, tendo nestas situações sido adotada uma 

abordagem conservadora utilizando estimativas com base em práticas 

padronizadas a nível internacional e em projetos similares. Esta abordagem 

assegura que a informação providenciada no presente capítulo possui um 

nível suficiente de detalhe a fim de descrever de forma adequada o tipo e a 

magnitude das operações, permitindo realizar uma avaliação robusta dos 

potenciais impactes ambientais e sociais ou seja, prevê-se que as eventuais 

mudanças na descrição do projeto sejam mínimas e que não tenham 

implicações nos resultados finais das avaliações. 

 

A KOSMOS, a operadora dos Blocos 5, 11 e 12, concordou com a GALP, a 

operadora doadjacente Bloco 6, para, potencialmente, empreender uma 

campanha coordenada de perfuração ao longo dos quatro Blocos. Assim, 

muito embora o foco do presente capítulo incida na descrição das operações 

planeadas para o Bloco 12 as descrições relacionadas com o calendário de 

atividades apresentam o contexto das operações nos 4 Blocos (por ex., prazos 

planeados para a campanha geral a ser realizada nos 4 Blocos). 

 

 

3.1.1 Visão Geral do Projeto 

O Bloco 12 de STP tem uma superfície de  7011 km2 e está localizado a uma 

distância mínima de aproximadamente 49 km a sudoeste da Ilha de São Tomé 

e aproximadamente 187 km da costa da Ilha do Príncipe em águas com uma 

profundidade entre 2500 m e 3000 m, cuja localização está ilustrada na Figura 

3.1. Em 2017, foi adquirido um programa conjunto de aquisição sísmica 

tridimensional (3D) para investigar o potencial dos quatro Blocos acima 

referidos e para definir os alvos prospetivos para perfuração. 
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Figura 3.1 Localização do Bloco 12 de São Tomé  

 
 
Fonte: ERM, 2018 

 

O objetivo da campanha de perfuração no Bloco 12 é de efetuar a perfuração 

de pelo menos um poço de exploração e de dois poços adicionais de 

exploração ou de avaliação com o objetivo de determinar a presença de 

formações que contenham hidrocarbonetos, bem como caracterizar o seu tipo 

e estimar a sua quantidade. Encontram-se a decorrer à data da elaboração do 

presente ESHIA estudos e trabalhos para definir  potenciais localizações  dos 

poços os quais se localizarão na área de licença do Bloco 11, conforme consta 
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na Figura 3.1. Até ao presente momento, nunca foi feita a perfuração de poços 

offshore na Zona Económica Exclusiva (ZEE) de STP (ANP-STP, 2017). 

 

 

O primeiro poço integrado no programa geral de perfuração (ou seja, para 

todos os quatro Blocos) está planeado para ter início não antes do terceiro ou 

quatro trimestres de 2019. Estima-se que as operações de perfuração de um 

poço de exploração tenham uma duração de 50 a 70 dias (incluindo o período 

não produtivo e a desmobilização). No caso em que estão previstas atividades 

de avaliação, ou seja, testes de poço a duração deverá ser acrescida de 20 a 30 

dias. 

 

O plano detalhado, em termos do número específico de poços em cada bloco 

bem como a ordem específica dos poços / locais dos poços, encontra-se a ser 

desenvolvido pelo que as coordenadas específicas dos poços propostos ainda 

não são conhecidas. Para o Bloco 12 as profundidades da água nas localizações 

dos poços prospetivos situam-se entre 2500 m e 3000 m abaixo do nível médio 

do mar (NMM) e a Profundidade Vertical Total Abaixo do Mar (TVDSS) 

planeada é de cerca de 6775 m, em caso de sucesso. 

O número de poços perfurados em cada bloco irá depender dos resultados à 

medida que for feita a perfuração dos poços (ou seja, depois do primeiro poço, 

só será feita a perfuração de mais poços se os dados indicarem um bom 

potencial de existência de hidrocarbonetos). Enquanto estão a ser analisados 

os resultados de um poço, prevê-se que o navio-sonda/sonda semi-

submersível (SS) se mude para um bloco diferente. É expectável que apenas se 

utilize um navio-sonda/sonda semi-submersível para toda a campanha. 

Consequentemente, não se antecipa nesta campanha a possibilidade de se 

efetuar a perfuração consecutiva de vários poços em cada bloco ou a 

perfuração simultânea de dois poços. 

 

Adicionalmente, é provável que sejam feitas pausas durante o programa de 

perfuração entre cada poço para permitir mover o navio-sonda/ sonda semi-

submersível e realizar o seu abastecimento, avaliar os resultados do poço 

anterior e ajustar os planos de perfuração de forma a cumprir as várias 

obrigações contratuais estipuladas na licença. 

 

3.1.2 Poços de exploração versus poços de avaliação 

As atividades de exploração e de avaliação focam-se no modo como se pode 

alcançar uma reserva substituta de petróleo através da descoberta de novas 

reservas. Durante a primeira fase das atividades de exploração, geólogos e 

geofísicos estudam as áreas com as características e condições geológicas pré-

existentes para poderem conter a formação de hidrocarbonetos.  

 

As atividades de exploração iniciam-se geralmente com pesquisas sísmicas. 

Estas pesquisas permitem o mapeamento das estruturas geológicas e auxiliam 

na determinação de locais e extensões relativas de reservas de petróleo e de 
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gás sob a superfície, numa área especifica. Com base nas pesquisas sísmicas 

pode-se decidir a necessidade de efetuar novas pesquisas sísmicas, realizar 

um poço ou, abandonar a exploração. 

Continuando com as atividades de perfuração exploratória e de avaliação, são 

então determinados os locais, sendo o objetivo principal da perfuração 

exploratória o de obter informação decisiva sobre o tipo de rocha perfurada e 

os fluidos que esta contém. Logo que a perfuração exploratória tenha 

determinado a presença de petróleo e/ou de gás, inicia-se então a fase de 

perfuração de avaliação. 

Durante a avaliação, é feita a perfuração do poço de delineação para definir a 

extensão das reservas. Logo que a perfuração de avaliação seja executada, os 

dados obtidos são analisados a fim de determinar se o reservatório é 

economicamente viável em termos de produção. Em caso afirmativo, os 

geólogos e os engenheiros de reservatórios constroem modelos de 

reservatórios que permitem  determinar em maior detalhe os volumes da 

reserva que poderão ser acedidos posteriormente durante a fase de 

desenvolvimento. 

 

 

3.1.3 Calendário do Projeto 

Na Figura 1.2 a seguir, apresenta-se um potencial calendário para a perfuração 

de um único poço de exploração /avaliação conforme previsto pela KOSMOS. 

Estas atividades estão discutidas nas secções a seguir. O programa de 

perfuração para os 4 blocos está planeado para um período de até 3 anos, com 

início previsto em meados ou final de 2019, muito embora, conforme 

explicado nas secções anteriores, os dias efetivos de trabalho sejam inferiores 

aos indicados, devido ao período de interrupção dos trabalhos no período de 

mobilização /desmobilização, bem como o período de tempo necessário para 

a análise dos resultados do poço antes de se definir como avançar com o 

programa. De notar que podem ser efetuadas pequenas mudanças no 

calendário geral de perfuração dependendo da disponibilidade do navio-

sonda/ sonda semi-submersível, bem como das condições meteoceânicas, dos 

resultados prévios do poço e do ajuste dos planos de perfuração de forma a 

cumprir com as várias obrigações contratuais estipuladas na licença. 
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Figura 3.2 Prazos aproximados para cada subatividade exigida para a perfuração de um único poço de exploração 

Fonte: ERM, 2018 
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3.2 DESCRIÇÃO DA CAMPANHA DE PERFURAÇÃO OFFSHORE / EM ALTO MAR 

A presente secção apresenta uma descrição detalhada das principais 

componentes do Projeto. 

 

3.2.1 Equipamento de Perfuração 

A perfuração exploratória e de avaliação no Bloco 12 será feita usando um 

navio-sonda ou uma sonda semi-submersível (SS). O navio-sonda/sonda 

semi-submersível (SS) não estará fixo (a) ou ancorado (a) no leito do mar, mas 

permanecerá em posição durante a perfuração, usando um sistema de 

posicionamento dinâmico (DPS). Os propulsores e as hélices do navio-

sonda/sonda SS serão controlados por um sistema informático ligado ao 

posicionamento por satélite de forma a automaticamente manter sempre a 

posição da unidade de perfuração. 

 

Na altura de elaboração do presente relatório, o navio-sonda/sonda SS ainda 

não foi escolhido (a), no entanto, é provável que seja utilizado um Navio-

sonda de Posicionamento Dinâmico para Águas Ultraprofundas de 5ª Geração 

ou uma sonda semi-submersível, com capacidade para efetuar a perfuração 

em profundidades de água até 3.000 m (Figura 3.3).  

Figura 3.3 Exemplo de um navio-sonda típico (na imagem superior) e de uma sonda 

semi-submersível (na imagem inferior) 
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Fonte: KOSMOS, 2018 

 

O navio-sonda/sonda SS estará equipado (a) com equipamento para 

segregação e armazenagem de resíduos e tratamento de efluentes, incluindo 

separadores de óleo e água, em conformidade com os requisitos da MARPOL 

73/78 e de outra legislação marítima internacional, regional e nacional 

aplicável, bem como um Blow-out Preventer (BOP) com um controlo de 

redundância total.  

 

3.2.2 Embarcações de Apoio e Transporte Aéreo 

O transporte dos suprimentos (por ex., lama, revestimentos, cimento, 

ferramentas, alimentos e água) entre o navio-sonda/sonda SS e a base de 

abastecimento em terra será feito por três Embarcações de Apoio à Plataforma 

(PSVs). A localização das instalações de abastecimento em terra ainda será 

definida, mas tomando em consideração que os portos locais existentes em 

STP não possuem as características e condições necessárias para este tipo de 

atividades de  O&G, as  mesmas deverão ficar localizadas na costa do 

continente africano1. Estima-se que a circulação das embarcações de apoio de 

/ para o local do poço sejam, em média inferiores a uma por dia. 

Potencialmente, será também utilizada uma embarcação rápida de 

abastecimento (FSV) adicional. As Embarcações de Apoio à Plataforma (PSV), 

vide Figura 1.4, também serão equipadas com um sistema de posicionamento 

dinâmico de forma a reforçar a segurança quando estas se encontram nas 

imediações da unidade de perfuração. 

 
1De notar que, embora a base de abastecimento em terra, fique localizada num país vizinho, os escritórios da KOSMOS 

ficarão parcialmente instalados em São Tomé antes e durante as operações, para fins de coordenação e gestão geral das 

operações, mas também serão geridas de uma forma coordenada a partir da sede localizada em Lisboa. 
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Adicionalmente, as operações marítimas serão realizadas em conformidade 

com o disposto no regulamento MARPOL e com outra legislação marítima 

internacional, regional e nacional aplicável. 

Figura 3.4 Modelo de uma Embarcação de Apoio a uma Plataforma 

 
Fonte: Shutterstock.com, N.A. 

 

O transporte de trabalhadores entre São Tomé e o navio-sonda/sonda SS será 

feito por helicóptero, a partir do aeroporto de STP. Prevê-se que sejam 

necessárias até seis deslocações de ida e volta por semana durante as 

operações de perfuração.   

 

3.2.3 Processo de Perfuração 

Um navio-sonda é uma embarcação marítima que foi alterada para a 

perfuração de petróleo e gás e dispõe de propulsão própria. Uma sonda semi-

submersível é uma unidade de perfuração suportada por grandes pontões 

submersos na água e pelo menos uma grande coluna apoiada em cada canto 

ligado aos pontões, podendo ou não ter propulsão própria. O navio-sonda/ 

sonda SS está equipado com uma torre principal de perfuração e por vezes 

com uma torre central de perfuração auxiliar para executar operações 

paralelas para aumentar a eficiência. As máquinas para perfuração em 

qualquer dos tipos de embarcações são acionadas por motores Diesel com 

geradores elétricos, que fornecem a energia a um sistema rotativo designado 

por “Top Drive”, que se move no sentido ascendente ou descendente 

consoante o movimento do cabo de perfuração acionado pelo guincho. Os 

fluidos de perfuração também passam através do sistema Top drive em direção 

descendente para a broca de perfuração. 

 

O navio-sonda / sonda SS também está equipado (a) com um sistema de 

compensação passivo ou ativo de “heave” (movimentos verticais dos convés 
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de embarcações) que permite que a linha de perfuração permaneça no fundo 

do furo do poço para esmagar a formação geológica, compensando o 

movimento das ondas e do “heave” que ocorrem no mar. (Figura 3.5). 

 

 

Figura 3.5 Modelo de um Tensionador do Riser (à esquerda) e Sistema Top Drive (à 

direita). 

  
Fonte: GALP, 2018     Fonte: IADC 

 

A perfuração do poço será feita aplicando-se rotação e peso na broca de 

perfuração. São usados colares de perfuração ocos pesados para aplicar peso 

na broca. Os colares de perfuração fazem parte da coluna de perfuração e 

estão localizados mesmo acima da broca. De seguida, a coluna de perfuração 

vai ficando mais delgada e mais leve, em tamanho e em peso, até chegar aos 

tubos de perfuração que por sua vez estão conectados ao Top drive.  

 

Os poços são perfurados usando secções múltiplas com revestimentos 

cimentados, com o diâmetro de cada secção do revestimento diminuindo à 

medida que a profundidade aumenta. Durante as operações de perfuração 

iniciais, as secções superiores do revestimento (também conhecida por 

condutor e revestimento superficial), são em geral perfuradas estando 

expostas ao fundo do mar, o que permite a entrada de água do mar. No 

entanto, antes da perfuração das secções inferiores, é colocada uma coluna de 

ligação à superfície (conhecida como ‘Marine Riser’) entre o navio-

sonda/sonda SS e o leito do mar, com a coluna de perfuração a atravessar o 

centro do riser, num sentido descendente. Logo que o Riser tenha sido 

colocado, as lamas de perfuração retornam até ao navio-sonda/sonda SS, 

através do espaço entre a coluna de perfuração e o Marine Riser.  

Os comprimentos e os diâmetros de cada secção do revestimento do poço são 

definidos antes da perfuração. Os detalhes exatos são determinados pelas 

condições geológicas através das quais é feita a perfuração do poço e terão 
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como principal consideração o diâmetro final desejado do poço para perfurar 

a secção do reservatório, consoante se encontra ilustrado na Figura 3.6. 

Figura 3.6 Exemplo Esquemático de um Poço. 

Well: Sao Tome / Principe Blocks 5, 6, 11, 12 Rig: To Be Determined

Mudline Location: X = TBD Y= TBD Well Number: 1

BH Location: Lat: Surface Location: Lat: 

Long: Long: 

Objectives: One or more Exploration or Appraisal targets  RKB to MSL (m):

Directional:  Vertical  Water Depth (m): varies-Assume 2400m for this example

Proposed TD: varies  m MD/TVD RKB MD SS Mudline (m) varies

18-3/4" HPWHH At  +/- 3.7 m AML

36" LP Housing At  +/- 3.0 m AML

EVAL HOLE CASING

PROG SIZE & CEMENT

28" Liner Hanger Profile in  base of LPWHH (30.240")

42" Hole (36'' Conductor)

81 m BML

26" Hole (22" casing)

700 m BML

9.0 ppg

1600 m BML 10.3 ppg

10.5 ppg

17.50" Hole (13 5/8" casing)

2400 m BML 13.6 ppg

13.1 ppg

12.25" Hole (9 5/8" casing)

3800 m BML 12.8 ppg

12.8 ppg

4375 m BML 13.0 ppg

Subsea WELLHEAD

SW / WBM Sweeps

TVD - BML

22" Hole (18" casing) LTOBM

LTOBM

 Sao Tome and Principe  - Example Well Schematic

MW PP/LOT / FG

Prepared By:  JB based on MG draft Jun18Rev.0

8.50" Hole (assume 12.25" to TD for max. cuttings)

LTOBM

LTOBM

 
Fonte: KOSMOS, 2018 

 

 

3.2.4 Calendário e programa de perfuração 

Segundo as previsões, o programa geral de perfuração deve ter inicio entre 

meados do terceiro trimestre de 2019 e o primeiro trimestre de 2020. Prevê-se 

que a campanha de perfuração (3 poços) do Bloco 12 tenha uma duração total 

entre 210 e 270 dias, considerando que a duração de perfuração de um poço 

varia aproximadamente entre 50 dias e70 dias aproximadamente, e a avaliação 

de atividades em dois destes poços um máximo de 30 dias para cada.  
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A primeira atividade na perfuração (conhecida como ‘spudding’ ou início da 

perfuração dos primeiros metros do poço) é colocar o condutor (tipicamente 

um revestimento com um diâmetro de 36 polegadas) aproximadamente a 75 

m abaixo do leito do mar na secção de 42” do poço. Logo que este esteja 

posicionado, a perfuração continuará usando uma série de 3 ou mais 

revestimentos (cimentados) progressivamente com diâmetros mais reduzidos 

que serão cimentados em posição. A. Tabela 3.1 apresenta um resumo das 

características de um poço típico.  

 

Tabela 3.1 Design proposto para um poço 

Diâmetro da 

Secção do Poço 

Diâmetro do 

Revestimento 

Profundidade 

indicativa  

(m TVD) 

Comprimento da 

secção (m) 
Tipo de lama 

42”  36” 2481 81 WBM 

26” 22” 3100 700 WBM 

22” 18” 4000 900 NADF 

17 ½ “ 13 5/8” 4800 800 NADF 

12 ¼” 9 5/8”” 6200 1400 NADF 

8 1/2 “ Poço Aberto 6775 575 NADF 

Fonte: KOSMOS, 2018. De notar que o desenho do poço pode ser ligeiramente modificado para se 

enquadrar no objetivo do programa de perfuração exploratória e de avaliação. WBM: Lama de Base 

Aquosa. NADF: Fluido de Perfuração de Base Não Aquosa (NADF). 

 

Será montado um Marine Riser após o posicionamento do revestimento de 

superfície de 22’’ (secção do poço de 26”). Nesta fase será também instalado 

um Blow-out Preventer (BOP) submarino no leito do mar. Enquanto o Marine 

Riser irá conectar o poço com o navio-sonda/ sonda SS formando um sistema 

de ciclo fechado, o BOP fará a selagem deste sistema de forma a controlar e 

monitorizar a pressão e o fluxo no poço.  

 

Este tipo de equipamento de controlo do poço é fundamental para a segurança 

do poço. Para o Projeto, a KOSMOS irá seguir a Norma RP 53 Práticas 

Recomendadas para Equipamentos de Blow-out (Recommended Practice for Blow-out 

Equipment), publicada em 2012 pelo Instituto Americano do Petróleo (API).  

 

Durante as atividades de perfuração podem ser realizadas operações de 

levantamento de Perfil Sísmico Vertical (VSP), essencialmente para calibrar os 

dados sísmicos à superfície, proporcionando uma medição exata da 

profundidade das características geológicas. Este levantamento irá 

proporcionar uma perspetiva sobre os tipos de rocha dentro e em redor do 

poço ao longo da sua profundidade, bem como uma interpretação detalhada 

das velocidades da rocha. Para cada um dos poços, estão planeadas VSP com 

uma duração de um a dois dias de operação da sonda (disparos de canhão de 

ar de 2,000 psi, ou seja, 138 bar). 
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3.2.5 Fluidos de perfuração 

Os fluidos de perfuração (também chamadas lamas) constituem uma parte 

fundamental do processo de perfuração. As lamas de perfuração são 

normalmente constituídas por um conjunto líquido num estado coloidal e 

adensadas com produtos específicos. As várias finalidades destes fluidos são: 

 

 Remover os cascalhos do fundo do poço e transportá-los para a 

superfície. 

 Arrefecer e lubrificar a broca de perfuração e o conjunto do fundo do 

poço. 

 Conter os fluidos presentes nas formações rochosas. 

 Consolidar as paredes do furo do poço e reduzir a infiltração para a 

formação.  

 Controlar a pressão do furo do poço. 

 Reduzir a fricção entre o tubo de perfuração e o poço. 

 Inibir argilas reativas (impedir a obturação da argila e a degradação do 

furo). 

 

As lamas são bombeadas pela coluna de perfuração de forma a manter uma 

pressão positiva no poço, arrefecer e lubrificar a broca de perfuração, proteger 

e suportar as formações expostas no poço e trazer o cascalho do fundo do 

poço para a superfície (Figura 3.7). Os fluidos de perfuração são pastas 

constituídas por vários sólidos como é o caso de bentonite e de outras argilas e 

/ ou polímeros que constituem as componentes básicas das lamas de 

perfuração, juntamente com aditivos usados para controlar as propriedades 

funcionais dos fluidos como a densidade/viscosidade. Todos os produtos 

terão Fichas de Dados de Segurança do Produto (MSDS) disponíveis para 

todos os trabalhadores. 
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Figura 3.7 Circulação do Fluido de Perfuração durante a Perfuração 

Fonte: OGP, 2003 

 

O poço será perfurado utilizando dois tipos de fluidos: 

 

Para as duas secções superficiais, ilustradas no esquema do poço na Figura 3.6 

e na Tabela 3.1, o fluido será essencialmente constituído por água com um 

agente viscoso natural. No final de cada secção será bombeada uma lama 

“Pump And Dump (PAD)” para manter o furo aberto enquanto se introduz o 

condutor de 36” e o revestimento de 22”. 

Para as secções a uma profundidade maior, é usado um Fluido de Perfuração 

de Base Não Aquosa (NADF) que será constituído por óleo de base mineral ou 

sintético. Segundo a terminologia da IOGP, “Fluido de Perfuração de Base 

Não Aquosa (NADF)” refere-se a todos os sistemas de lamas de base não-

aquosa usados para as secções inferiores do poço, perfuradas após a colocação 

do Marine Riser. NADF é um termo mais inclusivo do que os termos usados 

para “lamas / fluidos com base sintética” (por ex., SOBM, SBM ou SBF). 

  

A IOGP (2016) define NADF como: um fluido de perfuração no qual a fase 

contínua é um fluido não miscível com água como é o caso de um material 

oleaginoso (por ex., óleo mineral, óleo mineral reforçado, óleo parafínico, ou 

material sintético como é o caso de olefinas e ésteres vegetais). Assim, os 

fluidos de perfuração com base sintética, com base oleosa melhorada ou 

simplesmente com base oleosa, são todos subconjuntos de NADFs. 

A lista final dos constituintes e dos aditivos das WBM a serem usados no 

Projeto não estão disponíveis nesta data. Contudo, os aditivos usados com 

maior frequência incluem a Bentonite, Goma de Guar e Barite. Todos estes 

produtos estão incluídos na lista PLONOR (do inglês - Pose Little or No Risk - 

PLONOR) da OSPAR, pelo que não apresentam risco ou apresentam um risco 

mínimo para o ambiente (. Outros componentes frequentemente usados 

incluem Soda Cáustica e Goma Xantana, que são classificados como as 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formação onde será 

feita a perfuração 

Fluido de Perfuração 

que flui num sentido ao 

longo da linha de 

perfuração e continua 

até ao anel 

Parede do poço 

Broca de Perfuração 

Linha de perfuração 
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componentes menos perigosos pela OSPAR HOCNS (Categoria E, que 

considera o nível de toxicidade do elemento a concentrações acima de 1,000 

mg/L). 

 

Os constituintes do NADF são caracterizados por serem compostos orgânicos 

não solúveis em água (ou seja, ésteres) ou óleos minerais altamente refinados 

com baixa toxicidade. A composição precisa dos NADF que serão usados não 

é conhecida, mas serão virtualmente isentos de Hidrocarbonetos Aromáticos 

Policíclicos (HAP) cuja toxicidade é ainda assim considerada como 

relativamente baixa (EPA, 1996). De qualquer forma os NADF propostos serão 

sempre classificados, pelo menos como de Categoria III dos fluidos não 

aquosos da OSPAR/OGP (ou seja, com menos de 1/1000 de HAP e os de 0.5 

/100 de aromáticos totais). O rácio Óleo / Água em geral será entre 70/30 e 

80/20. 

 

Antes de se iniciarem as atividades de perfuração, o prestador de serviços do 

fluido de perfuração apresentará e disponibilizará as Fichas de Dados de 

Segurança do Produto (MSDS) para todos os aditivos que serão usados para 

os sistemas de fluidos de perfuração. Estas fichas irão providenciar toda a 

informação sobre o produto em termos de substâncias químicas, composição 

química, toxicidade, acidez, e qualquer outra informação relevante. 

 

 

3.2.6 Equipamento de controlo de Sólidos (Sistema de gestão de controlo de 

cascalho) 

Para a secção de 42 polegadas será feita a descarga dos fluidos de perfuração e 

do cascalho de perfuração para o leito do mar, mas logo que o Marine Riser 

seja posicionado (após a colocação do revestimento de 22 polegadas, na secção 

do poço de 26 polegadas), os fluidos de perfuração podem ser recirculados 

entre o navio-sonda/sonda SS e o poço.  

 

Os cascalhos de perfuração e o fluido de perfuração serão separados no navio-

sonda/sonda SS usando os agitadores, separadores centrífugos e o secador 

vertical separando o cascalho do fluido de perfuração. Todos os fluidos NADF 

passarão através de um sistema de controlo de sólidos; um sistema integrado 

de equipamento que separa o cascalho do fluido de perfuração a fim de 

manter a viscosidade e densidade exigidas para o fluido de perfuração. O 

cascalho de perfuração separado será processado no equipamento de controlo 

de sólidos antes da sua descarga para o mar enquanto as lamas limpas serão 

recicladas e tornarão a entrar no poço. O tratamento dos cascalhos de 

perfuração pode incluir o tratamento térmico com a finalidade de eliminar 

material orgânico e consequentemente reduzir o teor de óleo residual para um 

nível tão baixo quanto possível. 

 

No final da campanha de perfuração, o sistema NADF será devolvido ao 

fornecedor para recuperação e/ ou reutilização.  
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O óleo remanescente nos cascalhos separados será reduzido até uma 

concentração alvo abaixo de 6.9% em peso (Óleo Retido nos Cascalhos – do 

Inglês - Retained Oil on Cuttings - ROC), peso líquido, média total do poço). A 

KOSMOS irá apresentar um relatório diário às autoridades que inclui a 

percentagem máxima de ROC nos cascalhos de perfuração lançadas ao mar 

demonstrando assim a conformidade com as normas em vigor. 

 

3.2.7 Cimento e Produtos Químicos de Cimento 

Os revestimentos dos poços serão cimentados para melhorar a segurança e a 

integridade estrutural do poço, bem como para auxiliar o processo de 

perfuração. As pastas de cimento serão usadas para encher uma parte do anel 

entre a face exterior do revestimento e a parede de formação do poço. Tal é 

alcançado através do bombeio da pasta num sentido descendente entre o tubo 

de perfuração e o revestimento e forçar a mesma para o anel, em direção 

ascendente para a superfície a partir da base do poço, enchendo o anel total ou 

parcialmente. 

 

Embora as quantidades sejam calculadas cuidadosamente para assegurar que 

todo o cimento permaneça no poço, uma pequena quantidade de cimento 

pode ser libertada para o leito do mar quando os revestimentos são 

cimentados até ao leito do mar para as duas fases superficiais, o condutor de 

36 polegadas e o revestimento da superfície de 22 polegadas. 

 

Com relação às restantes colunas de revestimento, não será feita qualquer 

descarga de cimento para o leito do mar. 

Para além do cimento básico, são usados vários aditivos para alcançar o 

desempenho desejado. As propriedades do cimento e as profundidades 

podem ser ajustadas com base nas condições no poço, na pressão e na 

temperatura. Os aditivos irão depender da temperatura do fundo e o volume 

de cimento bombeado terá em consideração os diâmetros reais medidos. Esses 

aditivos serão usados para otimizar a determinação de pega do cimento, para 

promover a sua força de compressão, e para isolar, de forma efetiva, qualquer 

reservatório que possa ser perfurado. O cimento planeado para as atuais 

operações é o Cimento Classe G, que está indicado na lista PLONOR. 

 

Tal como para os aditivos dos fluidos de perfuração, também para os aditivos 

do cimento serão providenciadas e disponibilizadas Fichas de Dados de 

Segurança de Produto. 

 

 

3.2.8 Teste do Poço 

É possível que seja tomada uma decisão técnica para realizar testes de poço 

num ou mais poços, o que significa pelo menos um teste por poço de 

avaliação. Uma operação de teste do poço irá exigir aproximadamente 20-30 

dias adicionais de operações do navio-sonda/ sonda SS no local para preparar 
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e executar o teste; o teste propriamente dito levará aproximadamente 48 a 72 

horas.  

Um teste ao poço irá envolver o fluxo de fluidos de formação, incluindo óleo 

e/ou gás natural, até ao navio-sonda/sonda SS onde este fluirá através de 

equipamento especial para ser separado, medido, e eliminado com segurança 

usando modernos queimadores ou flare.  

 

De forma a testar o poço deve estabelecer-se uma comunicação de fluxo eficaz 

entre o poço e o reservatório. Tal é alcançado através de um canhão de 

perfuração que cria perfurações através do revestimento e do cimento. Estas 

perfurações são designadas de túneis de perfuração e providenciam uma via 

para o fluxo do fluido entre o reservatório e o poço. Uma metodologia 

designada por “Tubing Conveyed Perforation” (TCP) utiliza um canhão de 

casing de grande diâmetro (31/8 a 5 polegadas) que é disparado do extremo da 

tubulação. Esta disposição permite o uso de um canhão de grande diâmetro 

que dispara várias cargas explosivas e assim efetua perfurações no poço com a 

tubulação no furo do poço. Existem duas técnicas, “ shoot and drop” ou “shoot 

and pull” onde o canhão ou é deixado no fundo do poço ou é extraído de novo 

para a superfície; com relação a este último, caso ocorra um disparo sem 

sucesso, as cargas de disparo não explodidas teriam que ser eliminadas. Os 

explosivos são sempre armazenados num “paiol” no local do navio-sonda/ 

sonda SS numa área segura. 

O método típico de correlacionar a coluna do canhão TCP com o local 

desejado do reservatório é usar um marcador radioativo, que pode ser usado 

para fazer uma correlação de profundidade muito exata dos sistemas de 

perfuração efetuada através da tubulação. É instalado, dentro de uma 

cavidade junto à conexão da coluna de revestimento1, um pequeno “pip tag” 

radioativo a uma distância conhecida acima do ponto de disparo,  e 

introduzido no furo até à profundidade proposta de perfuração. É introduzido 

uma ferramenta de raio gama corrida a cabo através da tubulação para 

executar o registo da correlação. O registo resultante irá revelar um pico 

acentuado na profundidade do “pip tag”. Quando este registo é comparado 

com o registo do poço aberto por raio gama, podem ser feitos ajustamentos à 

coluna de trabalho colocando os canhões na profundidade correta. Todo o 

material que emite radiação fica armazenado numa área contida totalmente 

selada contra a radiação no local do navio-sonda/ sonda SS. 

Prevê-se que o teste de produção tenha uma duração de vários dias. Os testes 

de colunas de perfuração são testes com caudais variados formulados de 

forma a determinar as características do reservatório sob uma variedade de 

condições de fluxo. Estes cálculos para os caudais de teste refletem a 

capacidade máxima do equipamento típico de teste dos poços. Em relação ao 

 
1 O uso de marcadores radioativos é um padrão internacional para projetos de perfuração sendo a sua utilização necessária 

para verificar a integridade do poço e os parâmetros do reservatório. O marcador encontra-se dentro do revestimento do 

poço, o que facilita a sua recuperação por meio de procedimentos padrão utilizados na indústria. Se, incidentalmente, a 

recuperação do marcador não for bem sucedida, os procedimentos de abandono do poço terão este aspeto em 

consideração. Tendo em conta as melhores práticas do setor quanto ao tamponamento e ao abandono do poço, o marcador 

ficará confinado dentro deste, na sua parte mais profunda, com múltiplos tampões de cimento a isolá-lo. 
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teste de produção, tanto irá ocorrer queima de gás, queima de petróleo ou 

alguma combinação dos dois, dependendo da natureza dos hidrocarbonetos 

encontrados. 

Para os cálculos das emissões, a KOSMOS assume até 20,000 BOPD durante 72 

horas (3 dias) mais 4,000,000 scf/hora (96 MMSCF/D) de gás de metano 

durante 72 horas (3 dias). Estas taxas são baseadas na capacidade máxima 

para a queima temporária típica da chama / equipamento de testes nos poços. 

 

Nesta fase do estudo é difícil fazer uma previsão do tipo de fluido que será 

produzido. Como um procedimento normalizado de teste de produção, será 

usado um separador de fluido para separar todos os fluidos de produção 

desde gás, petróleo a água. Cada fluido pode ser tratado a um nível 

apropriado para ser efetuada a respetiva descarga ou envido para terra para 

tratamento final. Não serão feitas descargas de fluidos a menos que estes 

estejam em conformidade com o Padrão Internacional.  

 

3.2.9 Tamponamento e abandono definitivo de poço 

No final do programa, cada poço será permanentemente tamponado e 

definitivamente abandonado. Tal será alcançado através da colocação de 

tampões de cimento nos poços, em conformidade com as melhores práticas de 

perfuração da indústria. Durante este âmbito de trabalho será executado um 

teste de pressão especificamente designado para este fim para confirmar que o 

poço está inteiramente seguro sem qualquer fluxo possível de qualquer local 

do poço. 

 

O Alojador de Alta Pressão da Cabeça do Poço (do inglês -  High Pressure 

Wellhead Housing - HPWHH) não será removido no final das operações do 

poço, uma vez que a profundidade do leito do mar é elevada e que a elevação 

relativa ao leito do mar é no máximo de 5 m. 

 

 

3.3 APOIO EM TERRA 

Os escritórios da KOSMOS ficarão localizados em São Tomé a partir de onde 

serão organizadas e geridas todas as operações. Contudo, devido às condições 

das atuais instalações portuárias existentes em STP, a base terrestre de apoio 

logístico para as atividades de perfuração do Bloco 12 ficará localizada num 

país vizinho. Entre os países considerados mais prováveis em termos de 

logística contam-se a Guiné Equatorial e o Gana que parecem constituir os 

locais mais apropriados levando em consideração a praticabilidade, 

segurança, proteção e outros fatores relevantes que irão contribuir para a 

execução de operações seguras, eficazes e eficientes. 

 

A localização escolhida será usada para o armazenamento de Produtos com 

um Prazo de Entrega Longo (Long Lead Items -LLIs), os quais serão usados para 

o programa de perfuração com um mínimo de um equipamento de reserva 
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para cada poço e um conjunto adicional de equipamento para um potencial 

poço de alívio. 

 

Adicionalmente este local também será usado para efetuar a pré-mistura dos 

fluidos de perfuração. Caso venha a ser considerado operacionalmente mais 

eficiente esta mistura poderá ser efetuada no local do navio-sonda/ sonda SS. 

 

As operações de apoio por helicóptero necessárias para transportar 

trabalhadores e equipamento de e para o navio-sonda/ sonda SS serão 

efetuadas por um prestador de serviços a partir das instalações existentes em 

São Tomé. 

 

 

3.4 RECURSOS DO PROJETO 

3.4.1 Consumo de Água 

Durante todo o ciclo de vida útil do projeto será necessária água para as 

seguintes atividades: (1) produção de lamas de perfuração; (2) tratamento de 

lamas; (3) água potável para consumo humano, (4) para fins sanitários, (5) 

para fins de limpeza e (6) combate a incêndios (caso necessário). A água será 

abastecida a partir da base terrestre de apoio logístico. No total, prevê-se que 

sejam consumidos aproximadamente 4,000 m3 de água, excluindo a água para 

uso em WBM. A água para consumo será fornecida em garrafas. 

 

 

3.4.2 Consumo de Combustível 

O consumo de combustível estará principalmente associado aos motores das 

embarcações (ou seja, o navio-sonda/sonda SS, embarcações de apoio e 

geradores usados para as atividades de perfuração). O combustível será 

adquirido localmente, se tal for possível, ou a partir da base terrestre de apoio 

logístico e fornecido ao navio-sonda/ sonda SS por embarcações de 

abastecimento de combustível. 

 

Apresenta-se a seguir um resumo do consumo de combustível (consultar a 

Tabela 3.2). Estes cálculos providenciam uma boa aproximação tendo em 

consideração a magnitude das operações a serem executadas durante o ciclo 

de vida útil do projeto.  

Tabela 3.2 Estimativa diária do Consumo de Combustível para cada poço 

Mobilização/ 

desmobilização 

do navio-

sonda/sonda SS 

(m3) 

Operações do 

navio-

sonda/sonda SS 

(m3) 

Mobilização / 

Desmobilização 

das Embarcações 

de Apoio (m3 por 

embarcação) 

Operações das 

Embarcações de 

Apoio (m3 por 

embarcação) 

Operações com 

helicóptero (m3) 
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Mobilização/ 

desmobilização 

do navio-

sonda/sonda SS 

(m3) 

Operações do 

navio-

sonda/sonda SS 

(m3) 

Mobilização / 

Desmobilização 

das Embarcações 

de Apoio (m3 por 

embarcação) 

Operações das 

Embarcações de 

Apoio (m3 por 

embarcação) 

Operações com 

helicóptero (m3) 

40-50 m3/dia 

em trânsito 

40-50 m3/dia, 

pode ser mais 

caso existam 

correntes fortes  

Média de 5 -15 

m3/dia para cada 

embarcação; 

altamente 

dependente do 

tempo / 

frequência / 

distância / 

extensão de 

funcionamento 

 Média de 5 -15 

m3/dia para cada 

embarcação; 

altamente 

dependente do 

tempo / 

frequência / 

distância / 

extensão de 

funcionamento 

Cerca de 50 m3 

para todo o 

poço 

Fonte: KOSMOS, 2018 

 

3.5 EMISSÕES, DESCARGAS, RESÍDUOS E MANUSEAMENTO DE MATERIAIS PERIGOSOS 

A presente secção apresenta as componentes do projeto que podem, 

potencialmente, interagir com recetores ambientais e sociais e com os recursos 

da área do projeto. Apresenta as principais fontes de emissão para a 

atmosfera, descargas para a água, e resíduos sólidos que irão resultar das 

operações de perfuração exploratória e dos procedimentos de tratamento e/ou 

eliminação que serão utilizados em conformidade com os requisitos 

regulamentares vigentes em STP. 

 
 

3.5.1 Emissões atmosféricas  

O programa de perfuração exploratória e de avaliação do Bloco 12 irá 

produzir poluentes atmosféricos e emissões de gases com efeito de estufa a 

partir de fontes de combustão como é o caso de geradores e de propulsores no 

navio-sonda/ sonda SS, motores a gasóleo das embarcações de apoio, etc.  

 

A combustão de combustíveis irá dar origem à emissão de dióxidos de enxofre 

(SOx), dióxidos de azoto (NOx), dióxido de carbono (CO2) e monóxido de 

carbono (CO). A queima em tocha (flare) também irá dar origem a estes tipos 

de emissões para além de emissões residuais de metano (CH4). Tal como é o 

caso em qualquer motor de combustão de combustível fóssil, irão registar-se 

emissões muito limitadas de hidrocarbonetos não queimados, de compostos 

orgânicos voláteis e de partículas que podem ser geradas pelas turbinas das 

embarcações.  

 

Complementarmente ao consumo de combustível, os compressores de ar das 

fontes de energia também irão gerar emissões ocasionais e limitadas. 
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3.5.2 Ruído 

As principais fontes de ruído subaquáticas associadas ao projeto podem ser 

categorizadas conforme indicado a seguir. 

 Ruído da perfuração. Segundo determinado por Blackwell et al (2004) os 

níveis de banda larga (10 Hz – 10 kHz) podem alcançar um máximo de 

145-190 dB re 1 μPa a 1 km de distância, essencialmente a 700 Hz – 1.4 

kHz das operações de perfuração. O ruído de um canhão durante as 

perfurações no Mar de Beaufort foi de aproximadamente 150 dB re a 1 

μPa a 1 m a 30 - 40 Hz (Richardson et al 1995). 

Caixa 3.1 Métodos usados para avaliar a pressão acústica 

 

 Hélices e propulsores. O ruído das hélices e dos propulsores é 

predominantemente causado pela cavitação em redor das pás enquanto 

transitam a velocidades elevadas ou operam os propulsores sob carga de 

forma a manter o posicionamento da embarcação. O ruído produzido é 

tipicamente um ruído de banda larga, com alguns picos tonais baixos. 

 

 Ruído de máquinas. O ruído de máquinas é muitas vezes de baixa 

frequência, e muitas vezes torna-se dominante para as embarcações 

quando estas estão estacionárias ou se movimentam a baixa velocidade. A 

fonte deste tipo de ruído é derivada das máquinas de grandes dimensões, 

como é o caso de grandes unidades de produção de energia (motores a 

gasóleo ou turbinas a gás), compressores e bombas para fluidos. O som é 

transmitido através de vias diferentes, ou seja, estruturais (máquina para o 

casco para a água) e por via atmosférica (máquina para o ar para o casco 

para a água), ou uma mistura de ambas. A natureza do som está 

dependente de várias variáveis, por ex., o número e tamanho de máquinas 

a funcionar, acoplagem entre máquinas e convés.  

 

Devido ao facto de que o ruído subaquático pode ser quantificado de várias formas, a literatura 

muitas vezes faz referência a uma variedade de medições de ruído. Os níveis de ruído 

subaquático são geralmente expressos em decibéis (dB). Os decibéis são baseados no rácio de 

pressão do ruído subaquático a uma referência comum de 1 mícron pascal (dB / μPa).   

 

A pressão acústica referida acima pode ser expressa ou em termos de valor de pico a pico (p-p), 

ou valor pico (pico), ou valor quadrático médio (rms). O tipo de medição de pressão usada 

constitui uma consideração importante quando é feita a comparação dos níveis e critérios de 

ruído, e o tipo de medição da pressão deve ser indicado quando os níveis de ruídos são 

mencionados. A pressão de pico constitui a pressão máxima absoluta para um sinal instantâneo. 

Contudo, a pressão acústica varia entre positiva e negativa para formar as flutuações de pressão 

que são audíveis pelos animais. Portanto, também é possível expressar pressão em valor de pico 

a pico (p-p), ou seja, a diferença entre o ponto mais alto (positivo) e o ponto mais baixo 

(negativo) de um sinal de pressão acústica. Para um dado sinal, o valor de pico-a-pico é mais 

alto que o valor de pico.  
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 Ruído da VSP. O ruído da VSP está relacionado com o compressor de ar 
usado como fonte de energia. A dimensão da fonte (volume) é 
aproximadamente três a quatro vezes mais pequena que as fontes 
sísmicas arrastadas por embarcações convencionais, e assim o nível da 
fonte de potência e de ruído é mais reduzido. A intensidade da fonte é de 
aproximadamente 185-195 dB re 1μPa-m e as frequências geralmente 
variam entre 0.005 kHz e 0.1 kHz. 

 

3.5.3 Descarga de Líquidos 

Todas as descargas para o mar serão feitas em conformidade com a legislação 

vigente em STP, especificamente com o regulamento aplicável às operações 

petrolíferas, e  Convenções Internacionais como é o caso da MARPOL 73/78 

Anexo I Regulamento para a Prevenção da Poluição por Petróleo e Anexo IV 

Prevenção de poluição por esgotos derivados de embarcações e respetivas 

alterações, e com outras Convenções Internacionais de aplicação geral como é 

o caso do Controlo e Gestão das Águas de Lastro e de Sedimentos de Navios 

(padrão de referência). 

 

O sistema de tratamento e descarga  de líquidos decorrentes das atividades de 

perfuração é descrito na presente secção encontrando-se  resumido na Tabela 

3.3. As descargas irão resultar das seguintes atividades: 

 

 Operações do Navio-sonda/ sonda SS e das embarcações de apoio durante 

a perfuração do poço (ou seja, águas sanitárias, águas cinzentas e resíduos 

alimentares, águas de porão, bem como águas de lastro e de drenagem do 

convés). 

 

 O cascalho de perfuração e fluidos de perfuração (WBM e potencialmente 

NADF) serão usados, e será feita a descarga do cascalho para o leito do 

mar até ao ponto onde é posicionado o revestimento de 22 polegadas. O 

cascalho será então circulado para a plataforma através da coluna de 

ligação e separado das lamas. Será feita a descarga do cascalho separado 

para o mar. 

 

O cálculo apresentado a seguir tem como pressuposto um navio-sonda/ 

sonda SS com capacidade para 200 pessoas e um total de 50 pessoas no 

conjunto de todas as embarcações de apoio. Os pressupostos adicionais são: 

uma estimativa de 100 litros/por dia /pessoa de águas negras, 220 litros /por 

dia / por pessoa de água cinzentas e 1 kg / por dia / por pessoa de resíduos 

alimentares.  

 

 

 



 

ENVIRONMENTAL RESSOURCES MANAGEMENT IBERIA S.A.             KOSMOS  STP 

78 

 

 

Tabela 3.3 Resumo das estimativas de descargas e tratamento proposto – pressupostos conservadores 

Fonte Tratamento Volume Limite  Standard 

Perfuração e Instalação: Descargas Rotineiras 

Águas residuais 

(águas pretas) 

Tratamento com uma 

unidade de 

saneamento marítimo 

aprovada. Trituração e 

cloração. 

 

Variável dependendo do número da tripulação no navio-

sonda/ sonda SS 

Estimativa de 100 litros por pessoa por dia. 

Navio-sonda/ sonda SS: 200 elementos de tripulação, 

20,000 litros/d 

Embarcações de apoio:  aproximadamente 50 elementos de 

tripulação, 5000 litros/d 

 

 Não produz sólidos flutuantes 

 Sem descoloração da água circundante 

 Concentração de cloro < 1 mg/l  

 Nenhuma descarga de águas residuais 

tratadas a menos de 3 milhas náuticas de 

terra mais próxima 

MARPOL  

Anexo IV 

Águas cinzentas  Remover sólidos 

flutuantes 

Variável dependendo do número da tripulação 

Estimativa de 220 litros por pessoa por dia. 

Navio-sonda/ sonda SS: 200 elementos de tripulação, 

44,000 litros/d 

Embarcações de apoio: aproximadamente 50 elementos de 

tripulação, 11,000 litros/d 

 

 Sem sólidos flutuantes visíveis nem 

descoloração da água circundante 

 Concentração de cloro < 1 mg/l  

 Nenhuma descarga de águas residuais 

tratadas a menos de 3 milhas náuticas de 

terra mais próxima 

MARPOL  

Anexo IV 

Águas de porão Separação de óleo e 

água 

A produção de águas de porão é variável dependendo das 

instalações e das características do navio, volume de 

descarga variável.   

Navio-sonda/ sonda SS: até cerca de 32 m3 por semana 

(estimativa) 

Embarcações de apoio:  até cerca de 110 bbl/d (estimativa) 

 

 Valor limite de óleo e água de 15 mg/l de 

concentração de óleo  

MARPOL 

73/78  

Anexo I 

 (Água de lastro 

 

Separação de óleo e 

água 

Navio-sonda/ sonda SS: até cerca de 620 bbl por dia 

(estimativa)  

 

 Valor limite de óleo e água de 15 mg/l de 

concentração de óleo  

 Troca da água de lastro a pelo menos 200 

milhas náuticas de terra e com uma 

profundidade de água superior a 200 m.   

 

MARPOL 

73/78  

Anexo I 

 

Convenção 

BWM  
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Fonte Tratamento Volume Limite  Standard 

Drenagem do 

convés 

Separação de óleo e 

água 

Volume variável de água de drenagem dependendo das 

instalações e das características do navio, bem como da 

precipitação atmosférica; volumes variáveis de descarga.   

Pressuposto de pluviosidade mensal de cerca de 170 mm: 

Navio-sonda/ sonda SS: 17 x 10-5 l (estimativa) 

Embarcações de apoio: 3 x 7.1 x 10-5 l (estimativa)   

 

  Sem Free oil (caracterizado por tamanhos 

de gotículas superiores a 150 µm.) 

 Valor limite de óleo e água de 15 mg/l de 

leitura instantânea de concentração de óleo  

  

MARPOL 

73/78  

Anexo I 

Perfuração      

Cascalhos e fluido 

de perfuração 

WBM de alto 

desempenho: Sem 

tratamento – descarga 

para o leito do mar. O 

fluido não usado será 

devolvido ao 

fornecedor 

 

NADF melhorado: 

Reciclar utilizando o 

equipamento de 

controlo de sólidos. 

Material não 

consumido deve ser 

reenviado ao 

fornecedor 

 

 

Primeira estimativa: consultar a Tabela 3.4 abaixo 

  

 Uso de lamas de base aquosa de alto 

desempenho (WBM) 

 Contaminantes em conformidade com os 

padrões da IFC 2007  

 Uso de NADF melhorado de baixa 

toxicidade 

 Material nos Cascalhos entre 6.9% wt. 

 Descarga melhorada de cascalhos NADF 

abaixo da superfície da água através de 

tubulação tipo caisson. 

 Contaminantes consoante os padrões 

internacionais mais recentes 

 

KOSMOS 

Nota: A tripulação total considerada é de 250 pessoas de forma representar o cenário mais conservador em termos ambientais 

MARPOL 1973/1978 = Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios
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Tabela 3.4 Estimativa preliminar do volume de cascalhos de perfuração por poço 

Operações de Perfuração 

Secção e 
Diâmetro do 

Furo 

Revestimento 
cimentado na 

Secção 

Comprimento 
das secções 
do poço (m) 

 

Profundidade 
da Descarga 

desde a 
Superfície 

(NNM) 

Volume da 
Descarga de 

Cascalhos (m3) 

Secção 1 -42” 36” 81 Leito do mar 53 

Secção 2 - 26 “ 22” 619 Leito do mar 318 

Secção 3 - 22” 18” 900 
Navio-sonda/ 

sonda SS 
265 

Secção 4 - 17 ½ 

“ 
13 5/8” 800 

Navio-

sonda/sonda 

SS 

132 

Secção 5 - 12 ¼” 9 5/8” 1400 

Navio-

sonda/sonda 

SS 

128 

Secção 6 - 8 ½” 

“ 
Poço aberto 575 

Navio-

sonda/sonda 

SS 

52 (Pressuposto 

12 ¼”) 

 Descargas totais 948 

Fonte: KOSMOS, 2018 

 

 

3.5.4 Resíduos sólidos não perigosos e perigosos 

Os resíduos sólidos produzidos a bordo do navio de sonda/sonsa SS ou das 

embarcações de apoio durante as operações de perfuração serão enviados em 

embarcações para a base terrestre de apoio logístico onde serão reutilizados 

ou reciclados quando possível, ou eliminados em conformidade com os 

regulamentos e convenções internacionais aplicáveis. Podem ser geradas, 

pequenas quantidades de resíduos adicionais derivados das atividades de 

apoio desenvolvidas na base terrestre de apoio logístico e no porto.  

 

Os resíduos sólidos não perigosos que se prevê sejam produzidos pelo Projeto 

incluem, em particular:  

 

 Resíduos domésticos gerais – da cozinha e dos alojamentos nos navios 

(Os resíduos alimentares são gerados a partir das operações de cozinha 

e alimentos. Resíduos de alimentos, um tipo de resíduos domésticos 

(Estimativa de 1 kg por pessoa por dia), serão triturados antes da 

descarga, de acordo com os requisitos MARPOL (isto é, para navios de 

arqueação bruta de 400 e acima). O desperdício de alimentos é 

normalmente triturado até <25 mm de diâmetro para atender aos 

requisitos de descarga. A descarga será realizada a uma distância de 

mais de 3 milhas náuticas da terra (MARPOL 73/78 Anexo V)); 

 Plástico - incluindo garrafas de bebidas; 

 Papel e cartão; 
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 Sucata metálica - tambores vazios e cabos; e 

 Madeira – paletes e caixas. 

 

Os resíduos perigosos que se antecipa que sejam produzidos pelo Projeto 

incluem:  

 

 Baterias - incluindo baterias grandes de chumbo e ácido (em pequenas 

quantidades, na ordem de 1 m3, na base na base de apoio em terra); 

 Embalagens vazias de substâncias químicas (aditivos das lamas de 

perfuração); 

 Resíduos hospitalares; 

 Filtros de óleo; trapos oleosos e absorventes; 

 Óleo usado – da manutenção de motores; e 

 Águas oleosas de porão originadas da drenagem do convés e das salas 

de motores. 

 

Os resíduos serão minimizados, apropriadamente segregados e armazenados 

a bordo antes do descarte em instalações portuárias autorizadas e 

adequadamente equipadas. 

 

As estimativas das quantidades de resíduos não perigosos e perigosos que 

serão produzidas pelas atividades de perfuração exploratória e de avaliação 

estão apresentadas na Tabela 3.5.   

Tabela 3.5 Estimativa dos Tipos de Resíduos Produzidos  

Categoria Tipos de Resíduos Unidades 

Quantidade Estimada  

Navio-

sonda / 

sonda 

SS 

Embarcaçõe

s (várias) 

Base 

terrestre 

Não Perigosos 

Resíduos 

domésticos gerais 

m3/mês 400-600 –100-150 10 - 30 

Madeira m3/mês 10 – 45 0 - 5 0 - 2.5 

Plástico m3/mês 0 – 2 0 0 - 0.25 

Sucata metálica m3/mês 5 – 19 0 0 - 0.5 

Perigosos 

Trapos oleosos e 

filtros de óleo 

m3/mês 0.3 - 8 0.5 - 2.5 0 - 0.25 

Óleo usado m3/mês 5 - 8  20 - 55 0 - 20 

Baterias Toneladas/mês 0 - 1.3 0 - 0.2 0 - 0.2 

Resíduos 
hospitalares 

kg/mês 0 – 5 0 - 10 0 - 10 

Água oleosa (águas 

de lavagem) 

m3/mês 30 - 300 0 - 100 0 

Cartuchos de filtros Nº. de unidades 0 – 10 0 0 

Tambores (com 

resíduos) 

Nº. de tambores 50 – 125 0 - 25 0 - 20 

Outros resíduos 

vários 

m3/mês 0 – 3 0 - 0.5 0 

Fonte: KOSMOS, 2018 

 



 

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT IBERIA S.A.         KOSMOS ENERGY STP 

82 

Todos os resíduos operacionais serão geridos em conformidade com o Plano 

de Gestão de Resíduos da KOSMOS (PGR), que levará em consideração as 

instalações disponíveis de gestão de resíduos na base terrestre de apoio 

logístico a ser usada bem como as instalações para tratamento final existentes 

a um nível regional. 

 

 

3.6 PROCEDIMENTOS DE SS&A 

Em linha com os princípios de negócios na KOSMOS Energy, garantimos que 

a Saúde, Segurança e Ambiente (SSA) são prioridades durante todas as fases 

de nossas operações. Estamos comprometidos com a manutenção dos 

elevados padrões que protegem os nossos funcionários, fornecedores e as 

comunidades onde operamos. 

 

Alcançaremos estes objetivos com um impacto positivo, criando valores 

duradouros e praticando a responsabilidade social corporativa. A KOSMOS 

irá incorporar os princípios de gestão ambiental responsável visando o 

desenvolvimento sustentável. 

 

Na KOSMOS temos o compromisso de: 

 Avaliar e minimizar os riscos que possam levar a incidentes ou que 

possam causar impactos ambientais ou sociais adversos;  

 Reduzir emissões e resíduos; 

 Estarmos preparados para usar a energia e os demais recursos naturais 

de forma eficiente; 

 Estarmos preparados para responder eficazmente a situações de 

emergência; 

 Ajudar os nossos colaboradores, prestadores de serviços, co 

empreendedores, fornecedores e a compreender como suas ações 

influenciam no desempenho do SSA; 

 Trabalhar com as partes interessadas para compreender os potenciais 

impactos de nossas atividades; e 

 Melhorar continuamente o nosso desempenho SSA através de sistemas 

de gestão eficazes. 

 

Estes compromissos somam-se à nossa obrigação básica de cumprir todas as 

leis e regulamentos de saúde, segurança, ambientais e de proteção. 

 

A KOSMOS elaborou as Diretrizes de Gestão de Risco (KOS-GLB-HSE0301) 

para resumir as suas expetativas no que respeita à identificação dos perigos de 

SSA e avaliação dos riscos associados. As diretrizes de gestão de risco 

descrevem os métodos gerais de avaliação a serem utilizados pela KOSMOS e 

pelos seus prestadores de serviços aquando da realização de atividades 

relacionadas com o trabalho, de forma a reduzir os riscos para as pessoas, 

ambiente, ativos e para a reputação da empresa a um nível tão baixo quanto 

razoavelmente praticável (ALARP). A intenção geral é garantir que os 

controlos (para os riscos identificados) sejam suficientemente identificados, 
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implementados e monitorizados. A KOSMOS utiliza ainda um Processo de 

Gestão das Modificações (KOS-GLB-HSE0302) para integrar as lições 

aprendidas de operações passadas e atuais e para melhorar a eficiência e o 

desempenho ambiental. Contratados e subcontratados implementam 

processos de gestão de riscos de Segurança, Saúde ee Ambiente (SSA) 

consistentes com aqueles descritos nas diretrizes de gestão de risco da 

KOSMOS, enquanto realizam trabalhos para a mesma. 

Durante o decurso do programa de perfuração exploratória e avaliação, a 

KOSMOS será responsável pela preparação, revisão e auditoria de 

documentos, práticas e registros de SSA. Os principais documentos de SSA 

incluem o seguinte: 

 

 

 Plano de Gestão de Resíduos (PGR); 

 Plano de Emergência de Poluição por Petróleo a Bordo (SOPEP); 

 Procedimento de Transferência; 

 Plano de gestão de Água de Lastro; e 

 Plano de formação. 

 

A KOSMOS preencherá um documento de ligação de SSA e fará a revisão da 

documentação do Estudo de Caso de Segurança (Safety Case) disponível para 

o navio-sonda. O documento de ligação destina-se a fazer a interligação dos 

requisitos, políticas e procedimentos de SSA existentes da KOSMOS com os 

dos seus principais prestadores de serviços (por exemplo, Supervisor de 

Perfuração) e subcontratados para assegurar a implementação consistente e 

completa das políticas e procedimentos de SSA. A KOSMOS irá coordenar-se 

com todas as entidades reguladoras relevantes que lidam com os impactes 

ambientais e sociais ao longo do projeto. 

 

Ao concluir o projeto, a KOSMOS preparará e disponibilizará às entidades 

reguladoras um relatório de conformidade de final do poço, descrevendo os 

elementos prescritos em qualquer plano de monitorização e vigilância e no 

PGAS, o último dos quais inclui medidas mitigadoras e mecanismos de 

reporte relevantes. Por meio de condições contratuais e da gestão direta com 

prestadores de serviços, a KOSMOS exigirá e verificará a conformidade com o 

PGAS pelo Supervisor de Perfuração, e outros prestadores de serviços e 

fornecedores durante as operações de perfuração. 

 

 

 

3.6.1 Zona de exclusão de segurança 

As zonas de exclusão nas imediações dos poços são implementadas por 

motivos de segurança e visam prevenir a interação com as rotas definidas por 

outras embarcações (por ex., navios cargueiros em trânsito). As Autoridades, 

previamente ao inicio das atividades, serão informadas da zona de exclusão 

de forma atempada de modo a poderem informar e notificar os outros 
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utilizadores do mar. Está planeada uma zona de exclusão de segurança de 

500 m em redor do navio-sonda/sonda SS.  

 

3.6.2 Resposta a Emergências 

Previamente ao início das atividades do projeto será efetuada uma Avaliação 

de Risco a fim de identificar os potenciais Cenários de Emergência relevantes, 

que tipicamente incluem Derrames de Óleo, Condições Climáticas Severas, 

Operações de Busca e Salvamento Marítimo, Perda de Controlo de Poços, 

Serviços Operacionais de Resposta a Emergências, Assistência a Navios em 

Emergências, Situações de Emergência Aeronáutica, Derrames durante o 

Reabastecimento de Combustível, Emergências Médicas e Incêndios.  

Estes cenários serão abordados através de Planos específicos de Resposta a 

Emergências (PRE) onde se inclui também o Plano de Contingência para 

Derrames de Óleo.  Antes e durante o decorrer das operações serão efetuados 

exercícios de simulação de emergência nos vários ativos que fazem parte do 

projeto. 
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4 DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

4.1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo estabelece a situação de referência, descrevendo as condições 

ambientais e socioeconómicas existentes, segundo as quais são avaliados os 

potenciais impactos das atividades decorrentes do projeto no Bloco 12, em São 

Tomé e Príncipe.  

 

O âmbito deste estudo de base é diretamente influenciado pelos potenciais 

impactos do projeto e da área de influência, dos recetores sensíveis. As 

atividades de perfuração estarão localizadas no Bloco 12 (Figura 4.1), 

localizado a 49 quilómetros a sudeste da Ilha de São Tomé; 187 km a sul da 

Ilha do Príncipe e aproximadamente 195 quilómetros a sudoeste de Libreville 

(Gabão), em águas cuja profundidade varia entre 2.500 e 3.000 metros. 

 

 Até ao momento da redação deste relatório, as localizações exatas dos poços 

ainda se encontravam em definição e, por conseguinte, a área de estudo foi 

definida como sendo o Bloco no seu todo. No entanto, é esperado que na 

maioria dos casos, os poços sejam localizados na área do Bloco para a qual foi 

desenvolvida a pesquisa sísmica 3D (Figura 4.1). 

 

 

A descrição da situação de referência tem como base uma série de 

fontes/referências primárias e secundárias, entre outras: 

 

 Estudos ambientais prévios realizados pela ERM, tais como o ESHIA da 
pesquisa sísmica 3D, e realizados outras empresas ambientais da área;  
 

 Resultados das atividades do Observador de Mamíferos Marinhos (Marine 
Mammal Observer - MMO) e do Oficial de Ligação das Pescas (Fisheries 
Liaision Officer - FLO) durante o desenvolvimento da pesquisa sísmica 3D 
no Bloco; 

 

 Relatórios Nacionais sobre a Biodiversidade desenvolvidos por 
instituições de São Tomé e Príncipe;  

 

 Fontes e base de dados publicadas e internacionalmente reconhecidas, tais 
como a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 
(Food and Agriculture Organization - FAO) e da União Internacional para a 
Conservação da Natureza (International Union for Conservation of Nature - 
UICN); e  

 

 Documentação técnica da KOSMOS. 
 
  

Na Seção 7 Referências é disponibilizada uma lista detalhada das referências 

utilizadas neste relatório. 
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Figura 4.1 Localização do Bloco 12 de São Tomé e Príncipe 

 

Fonte: ERM, 2018 
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4.2 AMBIENTE FÍSICO 

4.2.1 Clima 

Temperatura, pluviosidade e nevoeiro 

No Golfo da Guiné, onde as ilhas de São Tomé e Príncipe se encontram 

localizadas, o clima é tipicamente equatorial e, portanto, com pouca variação 

ao longo do ano, caracterizada por temperaturas elevadas persistentes e 

episódios frequentes de elevada humidade. 

 

A estação seca nas ilhas de São Tomé e Príncipe decorre de dezembro a 

fevereiro e de junho a setembro, enquanto a estação das chuvas decorre entre 

março e maio e de outubro a novembro. 

 

As ilhas situam-se na faixa tropical húmida resultando em temperaturas 

médias anuais que rondam um máximo de 30º a 33ºC e um mínimo de 18º a 

21ºC, com pouca variação sazonal e alta humidade durante todo o ano (WWF, 

2012; McSweeney et al., 2012). A precipitação anual varia entre 1.000 mm no 

nordeste da Ilha de São Tomé e mais de 4.000 mm no sudoeste. Na Ilha do 

Príncipe, o padrão de precipitação é semelhante (WWF, 2012). 

 

O clima da região de São Tomé e Príncipe é influenciado pelas migrações de 

norte e sul da Zona de Convergência (ZCIT), associadas à monção sudoeste e 

às Correntes de Vento de Nordeste (Heileman de 2009). 

 

Na área de São Tomé e Príncipe, a principal estação chuvosa, decorre de 

outubro a maio, tendo uma precipitação média registada de 200 mm por mês 

(McSweeney et al., 2012). Esta estação chuvosa é pontuada por um período 

breve e ligeiramente mais seco entre janeiro e fevereiro seguido de uma 

estação muito seca, de junho a setembro, quando a precipitação é mais baixa 

(McSweeney et al., 2012). 

 

A Tabela 4.1 apresenta a mais recente informação púbica disponível do 

aeroporto de São Tomé (informação publicada em 2016). Na tabela, pode ser 

consultada a precipitação média mensal de 2015, registada na Estação 

Meteorológica “Aeroporto de São Tomé” situada a uma distância aproximada 

de 168 km a oeste de Bloco 12. 

 

Tabela 4.1 Precipitação média mensal, no ano de 2015 no aeroporto de São Tomé 

Mês Precipitação (mm) 

janeiro 144,0 

fevereiro 197,0 

março 241,0 

abril 208,0 

maio 205,0 
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Mês Precipitação (mm) 

junho 57,0 

julho 12,0 

agosto 18,0 

setembro 99,0 

outubro 304,0 

novembro 327,0 

dezembro 241,0 

Fonte: NCDC, 2016 

 

A frequência média de névoa marítima offshore de São Tomé e Príncipe é 

inferior a 1 por cento em qualquer mês. A baixa visibilidade (menos de 8 km) 

é um pouco mais comum, com cerca de 10 a 15 por cento de ocorrência no 

inverno e de 4 a 6 por cento de ocorrência no verão (Hydrographer of the Navy, 

2006). 

Figura 4.2 Temperatura e pluviosidade média do ano de 2015 na estação meteorológica 

do aeroporto de São Tomé  

 
Fonte: NCDC, 2015. 

 

 

Ventos 

As correntes de vento do nordeste predominam em agosto, atingindo cerca de 

3º norte (noroeste da Ilha do Príncipe) em dezembro e janeiro, recuando para 

norte em fevereiro. Em janeiro prevalecem ventos do sudoeste que se 

estendem para norte em julho. A intensidade média destes ventos é de 1-3 na 

escala de Beaufort. A sul de 20º norte, as correntes de vento de nordeste 

sopram quentes e secas (conhecidas como “Harmattan”), ao sul do deserto do 

Saara, e podem estender-se por 600 milhas (966 km) para o mar. A intensidade 

do vento em julho é normalmente de 1-3 na escala de Beaufort, mas pode 
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aumentar até 5-6. Os temporais são raros e, muito poucas situações (apenas 1-

2%) de ventos com intensidade de 7 ou superior, ocorrem na área de estudo 

(Hydrographer of the Navy, 2006). 

 

A Figura 4.3 apresenta a rosa-dos-ventos anual média na estação 

meteorológica do aeroporto de São Tomé, correspondendo aos últimos dados 

disponíveis publicamente (período 2010-2017).  

 

 

Figura 4.3 Rosa-dos-ventos anual na estação meteorológica do aeroporto de São Tomé  

 
Fonte: Windfinder, 2015. 

 

4.2.2 Oceanografia 

As informações sobre as condições oceanográficas dentro do Golfo da Guiné e 

águas de São Tomé e Príncipe, indicadas nas subsecções que se seguem, 

correspondem às informações cientificas mais recentes, publicamente 

disponíveis. 

 

Correntes 

A área de estudo encontra-se em profundidades de água predominantemente 

para além da plataforma continental, numa região caracterizada por um giro 

subtropical anticiclónico. A coluna de água é constituída por camadas 

distintas, que correm em sentidos diferentes e com velocidades distintas.  

 

A circulação de água no Golfo da Guiné é dominada pela Corrente da Guiné 

que corre paralelamente à costa do Senegal até à Nigéria e pela Corrente 
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Equatorial do Sul ou de Benguela que flui para norte ao longo da costa do 

Gabão e, em seguida, para oeste ao longo do Equador. 

 

A corrente de superfície predominante no Bloco 12 é, por conseguinte, a 

Corrente Equatorial do Sul (ou Corrente de Benguela) que flui para oeste a 

uma velocidade de aproximadamente 0,25 m/s (profundidade de 0 a 100 m) 

(Findlay et al., 2006). Os registos mostram que as atuais velocidades mais 

elevadas ocorrem no sul durante o verão e no norte, durante o inverno, um 

padrão que corresponde a ventos sazonais. Os ventos predominantes são 

responsáveis pelo forte transporte de Ekman e pela ressurgência costeira 

resultante da água fria rica em nutrientes, que estimula a produtividade 

primária (Boye et al., 2000, Skogen 1999). 

 

Abaixo da Corrente Equatorial Sul, na direção sudeste, flui a Corrente Gabão-

Congo com velocidades estimadas entre 0,11-0,23 m/s, dependendo da 

localização e da época (Gyory, 2005).  

 

De acordo com Colin (1988), e suportado por vários autores (Longhurst, 1962; 

Boisvert, 1967; Ingham, 1970; Bakun, 1978 e Richardson e Philander, 1987) a 

Corrente da Guiné experimenta um período de intensidade mínima durante o 

inverno (novembro a fevereiro) e um máximo durante o verão (maio a 

setembro). 

 

A Figura 4.4 apresenta a direção média sazonal das correntes da Guiné e 

Benguela. 
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Figura 4.4  Direção Média Anual das Correntes da Guiné e Benguela 

Nota: as setas sombreadas a branco correspondem à corrente da Guiné enquanto que as setas a 

preto para oeste, localizadas ao sul do mesmo, correspondem à seção oeste da corrente de 

Benguela que se encontra sobre a localização do projeto. O ponto vermelho representa a 

localização aproximada do Bloco 12 onde asperfurações de avaliação e exploração estão 

planificadas. Fonte: Gyory, 2005. 

 

Dados de corrente de superficial (Figura 4.5) registados pelo Perfilador de 

Corrente com Doppler Acústico (Acoustic Doppler Current Profiler - ADCP) 

ao longo dos blocos orientais das águas de São Tomé e Príncipe, incluindo o 

Bloco 12, em 2017, durante um período de 7 meses (de fevereiro a agosto). Os 

resultados revelaram que as principais direções de corrente a 10 e 30 m de 

profundidade variam de NW a SW, enquanto as velocidades variam entre 0,1 

a 0,6 nós com picos ocasionais de 1 nó a 30 m de profundidade e entre 0,8 e 1, 

4 nós a 10 m de profundidade, onde a influência dos ventos é mais forte (CGG, 

2017). 

 

jan – fev - mar abr – mai – jun 

 

 

jul – ago - set out – nov – dez 
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Figura 4.5   Correntes por Direção a 30 metros de profundidade ao longo dos Blocos orientais 

de São Tomé e Príncipe  

  

Fonte: CGG, 2017. 

 

Marés 

As correntes de maré nas ilhas de São Tomé e Príncipe são semidiurnas, 

invertendo a direção quatro vezes ao dia, porém estas correntes de maré 

offshore são negligenciáveis e o movimento da água é predominantemente 

ditado pelas correntes oceânicas (Hydrographer of the Navy, 2006). 

 

Ondulação 

Em São Tomé e Príncipe durante o inverno, predominam as ondulações de sul 

a sudoeste (82% de todas as ondulações). A altura mais frequente varia de 0,5 

a 2 metros (80% das ondas e ondulações). Durante o verão, quando as 

ondulações de sul a sudoeste dominam, correspondendo a 83% de todas as 

ondulações, as alturas variam ligeiramente, as alturas mais frequentes 

permanecem entre 0,5 a 2 metros, mas com ondas ligeiramente maiores de 2,5 

a 3 metros (correspondendo a 73% e 10%, respetivamente) (Hydrographer of teh 

Navy, 2006). 
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Ressurgência 

O evento de ressurgência ocorre quando a água sub-termóclina fria e rica em 

nutrientes sobe para a superfície desde a profundidade, levando a um 

aumento na disponibilidade de nutrientes e, consequentemente, a aumento 

associado da produtividade biológica. Estes eventos influenciam os padrões 

de migração de peixes e as capturas de peixe.  

Existem dois períodos importantes de ressurgência na corrente da Guiné ao 

longo da costa Africana e a norte de São Tomé e Príncipe, os quais ocorrem de 

julho a setembro e novamente com uma ressurgência menor de dezembro a 

janeiro, estendendo-se ocasionalmente até fevereiro (Abe et al, 2004). Certas 

fontes de informação afirmam que as águas de São Tomé e Príncipe 

experienciam este fenómeno, mas é evidente que esta ocorrência é mais 

intensa na costa do Gabão, onde a plataforma continental é mais larga e rasa. 

Temperatura da água do mar e salinidade 

As Temperaturas da Superfície do Mar (TSM) ao longo da costa nordeste de 

São Tomé variam ao longo do ano entre as águas inshore e offshore. A média de 

TSM é de 27ºC para o período janeiro-março. Durante os meses de verão, a 

média de TSM é de 25ºC (Sea Temperature.info).  

A salinidade da superfície ao longo da costa noroeste de África é de 35 a 36,5 

partes por mil, exibindo pouca variação anual (Hydrographer of the Navy, 1995). 

4.2.3 Batimetria e sedimentos 

Batimetria e topografia submarina 

A plataforma continental ao largo da costa noroeste de África é estreita (<50 

km na maioria dos lugares) com as isóbatas de 200m localizadas a distâncias 

compreendidas entre os 40 e os 60 km offshore. Este efeito é ainda mais 

acentuado no caso de São Tomé e Príncipe, onde a plataforma continental é 

limitada a menos de 5 km para a Ilha de São Tomé e cerca de 10 km para a 

costa leste da Ilha de Príncipe.  

A área onde serão localizados os poços de perfuração exploratória e de 

avalição propostos encontra-se em águas onde as profundidades variam entre 

cerca de 2.500  m no limite nordoeste do Bloco 12 e 3.050 m no seu extremo 

sudeste (Figura 4.6). 

Fundos marinhos batiais, isto é, os localizados entre 1.000 e 4.000 m de 

profundidade como os do Bloco 12, são geralmente caraterizados por serem 

principalmente planos com declives suaves. Apenas a presença de recursos 

como montes submarinos e knolls modifica significativamente essa paisagem. 

 

Pouco se sabe sobre a topografia detalhada do fundo do mar na área ocupada 

pelo Bloco 12, embora se espere que seja formada principalmente por uma 

planície de sedimentos planos lisos. As únicas caraterísticas relevantes 
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atualmente conhecidas, baseadas em dados de batimetria recolhidos durante a 

pesquisa sísmica 3D ao longo do Bloco, são uma série de estruturas parecidas 

com desfiladeiros em direção ao centro do Bloco e descendo em direção a 

oeste. 
 

Figura 4.6  Batimetria do Bloco 12 de São Tomé e Príncipe 

 
Fonte: ERM, 2018 

 

Sedimentos 

Geralmente, e de acordo com as mais recentes informações disponíveis ao 

público, publicadas em 2008, os sedimentos dos fundos marinhos (Manh Hai 

LE, 2008) podem ser classificados da seguinte forma:  
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1. Sedimentos Terrígenos, provenientes da erosão de rochas pré-existentes 

transportadas pelo vento ou pelos rios; 

 

2. Sedimentos biogénicos, resultantes dos esqueletos de organismos vivos, 

vegetais ou animais; e 

 

3. Sedimentos hidrogenados, precipitação de minerais na água do mar (sal, 

etc.). 

 

Os estudos no Golfo da Guiné em profundidades de água entre 500 m e 2.000 

m, identificaram sedimentos macios com baixa porosidade, constituídos por 

grãos muito finos (muitas vezes superiores a 80% <40 µm), com uma fração 

média de argila (<2 µm) de entre 30 - 40% (Manh Hai LE, 2008). 

Adicionalmente, sabe-se também que, quanto mais distante da costa, menor o 

tamanho dos grãos do sedimento. Portanto, espera-se que os sedimentos na 

rea de studo sejam macios e com grãos muito finos. 
 

Nos sedimentos do Golfo da Guiné entre 1 - 3 m abaixo da superfície do fundo 

do mar, o conteúdo de argila varia entre 52-60% (Thomas et al., 2004) e 

consiste em agregados não-misturados de esmectita (montmorillonite presente 

entre 40-50 %), caulinites (aproximadamente 30 - 40%) e illite (<10%). Os 

minerais secundários são calcita, pirite, óxidos de ferro, alumínio (gibbsite) e 

titânio (rútilo). O material orgânico está presente em aproximadamente 5% da 

massa. 

 

Medições no Golfo da Guiné demonstram níveis bastante homogéneos de 

carbono orgânico total (COT), da ordem de 2 a 2,5%. Na generalidade, os 

valores de carbonato medidos foram abaixo de 15%. 

 

A Figura 4.7 mostra a espessura total dos sedimentos da África Centro-

Ocidental. 
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Figura 4.7 Espessura dos sedimentos na África Centro-Ocidental. 

 
Legenda: Espessura de sedimentos em metros 

 
Fonte: NOAA National Geophysical Data Center (NGDC), 2017 

 

4.3 AMBIENTE BIOLÓGICO 

O Bloco 12 encontra-se localizado no Grande Ecossistema Marinho da 

Corrente da Guiné (GEM), que se estende ao longo da área ocupada pela 

Corrente de Guiné e pelo limite norte da Corrente de Benguela.  

 

O referido GEM é caracterizado por uma coluna de água que cobre a 

plataforma continental da África Ocidental e é alimentado por ressurgência 

sazonal de água rica em nutrientes, particularmente durante as estações 

chuvosas, como resultado de ventos offshore. Este fenómeno sustenta uma alta 

produtividade de fitoplâncton, que por sua vez suporta um diversificado 

ecossistema marinho e pescas associadas.  

 

As subseções seguintes apresentam os principais grupos biológicos que são 

expectáveis que ocorram na área de estudo. Muitos destes grupos e espécies 

são amplamente distribuídos e abrangem áreas relativamente amplas, quer na 

migração quer na procura diária de alimento. 

 

4.3.1 Plâncton 

O plâncton é constituído por plantas autotróficas (fitoplâncton) e animais 

heterotróficos (zooplâncton), que vivem livremente na coluna de água e se 

deslocam com as correntes de água. O plâncton não se refere apenas aos 

organismos microscópicos, mas também aos organismos maiores, como larvas 

de peixes e medusas, que derivam na coluna de água. Existem dois tipos de 

Bloco 12 STP 
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zooplâncton: 1. as espécies que passam a totalidade do seu ciclo de vida no 

plâncton e 2. espécies que só passam uma parte (geralmente a fase larval ou 

juvenil) do seu ciclo de vida no plâncton; por exemplo, as larvas de peixes,  

crustáceos e outras espécies habitacionais bentónicas (fundo do mar) que 

assentam no substrato do leito marinho. 

 

O plâncton forma um elo fundamental na cadeia alimentar. É vulnerável à 

poluição marinha. A composição das comunidades de plâncton, em qualquer 

momento, é variável e depende da circulação da água, da época do ano e da 

disponibilidade de nutrientes. A abundância de plâncton é fortemente 

influenciada por vários fatores, como a profundidade da água, a mistura das 

marés, a estratificação da temperatura, e a localização e intensidade das 

frentes oceanográficas, embora o fator primordial seja a disponibilidade de 

nutrientes. 

 

Em águas tropicais, a composição do plâncton depende das estações 

hidrológicas: estabilidades, ressurgência, chuvas costeiras, ou a época 

principal das cheias, que afetam o fornecimento de nutrientes e a estratificação 

vertical. A produtividade primária está intimamente ligada com os eventos de 

ressurgência, sendo este mais intenso no Golfo da Guiné entre julho e 

setembro (Woodside Energy, 2001). 

 

A Corrente da Guiné no GEM é um ecossistema altamente produtivo de 

Classe 1 (> 300 gramas de carbono por metro quadrado por ano), no entanto 

esta produtividade é geralmente mais associada às ressurgências costeiras 

sazonais do que às áreas de offshore mais profundas, tal como a área de estudo 

no Bloco 12. A ressurgência sazonal oceânica ocorre principalmente de agosto 

até janeiro e depois ocorre primeiramente nas águas costeiras do continente 

africano. A Figura 4.8 mostra a produção primária mensal no Golfo da Guiné, 

entre janeiro e março. Como pode ser observado, a produtividade é 

geralmente mais elevada nas águas costeiras do continente Africano, quando 

comparada com as águas costeiras de São Tomé e Príncipe. As águas oceânicas 

no Bloco 12 encontram-se offshore, a distância relativamente curta às principais 

áreas de afloramento da costa do Gabão, e consequentemente, beneficiam da 

influência do fenómeno de ressurgência e, dos elevados níveis associados de 

produtividade (Sea Around Us Project, 2013). 
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Figura 4.8 Produção Primária Mensal no Golfo da Guiné (mg Cm-2 mês-1), entre janeiro e 

março. 

Nota: Ponto azul representa a localização do Bloco 12   

Fonte: Sea Around Us Project, 2013 

 

 

4.3.2 Bentos, Recifes de Coral e Corais de Águas Profundas 

Os bentos compreendem os organismos vivos no fundo do mar, incluindo os 

que vivem na superfície do fundo do mar (epibentos), e aqueles que vivem 

nos sedimentos do fundo do mar (infauna).  

 

Acredita-se que os sistemas bentónicos offshore sejam fortemente influenciados 

pela intensidade da ressurgência (Pfannkuche et al., 1983), juntamente com os 

substratos da área. A biodiversidade da fauna bentónica da costa oeste-

africana é mais baixa nos climas áridos (Mauritânia, Angola) ou sub-áridos 

(Senegal e Gâmbia, do Gana ao Benim). É maior em regiões húmidas (da 

Guiné-Bissau à Libéria e da Nigéria à Mauritânia) e em regiões com grandes 

rios (Costa do Marfim, Congo) (Le Loeuff, 1999). A diversidade e a 

abundância de organismos bentónicos nas áreas costeiras da área de estudo 

alargada do Projeto são mais prováveis de serem consistentes com as do 

Atlântico oriental geral e aumentam abaixo das massas de água mais frias (Le 

Loeuff & Cosel, 1998). 
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Os sistemas bentónicos mais diversos em regiões tropicais são geralmente 

associados à presença de substratos duros e recifes de coral. Os recifes de coral 

são estruturas de carbonato de cálcio, constituídas por colónias de 

invertebrados marinhos que são características comuns das plataformas 

continentais, encostas, bancos, sulcos e montes submarinos (Roberts at al 2006). 

Estes recifes desempenham um papel importante no equilíbrio do ecossistema 

marinho, uma vez que oferecem substratos duros para a colonização por 

outros organismos incrustantes, bem como abrigo e refúgio para uma grande 

variedade de invertebrados e peixes (incluindo espécies comercialmente 

importantes). 

 

Os corais têm uma gama de ocorrência limitada devido à sua necessidade de 

regimes específicos térmicos, salinidades, profundidade da água, 

sedimentação e outras características físicas e químicas. Os recifes verdadeiros 

não ocorrem ao longo da costa oeste africana ou nas proximidades dos 

arquipélagos do Golfo da Guiné, embora sejam encontradas comunidades 

maduras de corais em alguns locais específicos, como as ilhas oceânicas e as 

costas rochosas do continente, ilhas de Cabo Verde, ilhas do Golfo da Guiné, 

Gana, Gabão e Camarões (Wells & Bleakley, 2003). 

 

Em águas abertas, os corais hermatípicos (construtores de recifes de coral) são 

geralmente limitados pela temperatura a profundidades de 20 metros, onde a 

luz pode penetrar, com algumas exceções nos arquipélagos ao em alto mar.  Em 

São Tomé e Príncipe estes recifes são conhecidos por estarem presentes 

principalmente na Ilha de São Tomé, mais especificamente nas conchas e 

praias da Lagoa Azul. Estes são dominados pelas espécies Montastrea 

cavernosa, Siderastrea siderea e Porites spp (ENPAB II, 2015). Dada a 

profundidade da zona onde estão previstos os poços de perfuração 

exploratória e de avaliação (entre 2000-3000 metros não é possível que tais 

corais estejam presentes (Spalding et ai., 2001). 

 

Os corais de águas profundas, como o coral de água fria Lophelia pertusa, 

Madrepora oculata, Desmophyllum cristagalli, Dendrophyllia cornigera, 

Enallopsammia rostata e Solensmilia variabilis, foram registados offshore em leitos 

marinhos do oceano Atlântico (Tyler-Walters, 2003). O Lophelia foi registado em 

profundidades entre menos de 100 metros e mais de 3.000 metros (Mortensen, 

2000). A presença de correntes fortes e um bom fornecimento de alimentos são 

importantes, e os locais onde as espécies Lophelia são encontradas são 

normalmente associados a estruturas salientes no fundo do mar, bancos e 

montes submarinos, onde podem estender o seu aparelho de alimentação no 

fluxo da corrente, para que se possam alimentar em suspensão. 

 

Os registros de corais de águas profundas são mais comuns em águas 

europeias do que no oeste da África, o que será provavelmente devido a 

diferentes esforços de pesquisa (Figura 4.9). 

A presença de corais de águas frias na área de pesquisa ainda não foi 

confirmada, mas não pode ser descartada, apesar da ausência de 

características do fundo do mar, geralmente associados aos mesmos. 
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Figura 4.9 Distribuição global de Corais de Águas Frias.  

Nota: O círculo negro representa a localização aproximada da área de estudo 

Fonte: UNEP-Grid Arendal, 2004 

 

Outros ecossistemas bentónicos relevantes que se sabe estarem presentes nas 

águas profundas das águas equatoriais da África Ocidental incluem 

comunidades biológicas quimiossintéticas ricas, associadas a poças / pústulas, 

geralmente caracterizadas por coleções e habitats distintos, dominados por 

bivalves Mytilidae ou Vesicomyidae ou por poliquetas de Siboglinidae, ou tapetes 

bacterianos. As zonas mais ativas para esses habitats são geralmente 

depressões com abundantes concreções de carbonato e altos fluxos de metano 

onde dominam aglomerados de mexilhões e siboglinídeos de alta densidade 

(Sibuet M. e Vangriesheim A, 2009). 

A Figura 4.10 mostra duas imagens do fundo do mar tiradas a 3.150 m de 

profundidade, durante um levantamento realizado entre 2000 e 2005 em águas 

profundas do Gabão. Embora o local onde estas imagens foram tiradas esteja 

localizado a sul da área de estudo, estas dão uma indicação das caraterísticas 

destes habitats particulares nestas profundidades (local posicionado a mais de 

200 km a sul da área de estudo). 

 

Figura 4.10 Fotos do fundo do mar numa área localizada a 3.150 m de profundidade. 
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Nota: Fotos tiradas em local situado a 3150 m de profundidade, aproximadamente 200 km ao 

sul da área de estudo. As fotos foram obtidas durante a viagem do Ifremer BIOZAIRE 2 com o 

ROV Victor 6000 a bordo do l’Atalante. 

Fonte: Sibuet M. and Vangriesheim A, 2009. 

 

A localização do Bloco 12 caracteriza-se por profundidades superiores a 1.000 

m, presença de uma camada sedimentar espessa ao longo do Golfo da Guiné 

(Figura 4.6) e por uma distância até a costa (mais de 50 km), que facilita o 

domínio de sedimentos de grãos finos, indicando que os habitats dominantes 

do leito marinho são as lamas profundas e as areias lamacentas do fundo do 

mar. Esses habitats são caraterizados por populações betónicas dispersas, 

diversidade relativamente baixa e alto grau de homogeneidade. 

 

No entanto, como mencionado anteriormente, a presença de áreas localizadas 

onde outros habitats ou sistemas associados a substratos duros ou 

vazamentos, bem como a presença de corais de água fria nos fundos macios 

dominantes, não podem ser descartados. 

 

4.3.3 Peixe 

O Golfo da Guiné é considerado como um ecossistema altamente produtivo e, 

por conseguinte, suporta várias espécies de peixes pelágicos e demersais, 

particularmente em zonas de ressurgência discreta. 

 

Foram registados um total de 360 espécies de peixes nas águas de São Tomé e 

Príncipe (Fishbase, 2017). A principal fonte de informações sobre as espécies de 

peixes presentes ao longo da área de estudo são a partir dos artigos de Alfonso 

et al. (1999) e Carneiro (2011), utilizando registos de peixes com base em peixes 

capturados, fotografados ou observados durante mergulho ou desembarque 

realizado por pescadores artesanais locais. O estudo relata 185 espécies 

costeiras confirmadas representando um total de 67 famílias. Os resultados 

sugerem que a ilha tem uma comunidade de peixes distinta apesar da sua 

proximidade com a costa Africana. 

 

Os peixes demersais são comumente distribuídos de acordo com a localização 

de fontes de alimento bentónicos, enquanto os peixes pelágicos da área 

tendem a ser mais sensíveis à temperatura da água e são distribuídos de 

acordo com termóclinos e frentes oceanográficas. 

 

Peixe Pelágico 

 

As espécies de peixes pelágicos passam a vida perto da superfície do mar ou 

na coluna de água das águas costeiras e offshore, mas não no fundo do mar, 

onde espécies bentónicas e demersais estão presentes. 

  

Os peixes pelágicos constituem geralmente um importante recurso pesqueiro 

para as comunidades locais e para as frotas de pesca comercial. Entre estes, a 

família Clupeidae constitui o recurso pelágico comercialmente mais valioso nas 
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águas costeiras do Golfo da Guiné, incluindo o arenque (Clupea harengus), a 

sardinha (Sardinella spp.) e a anchova (Engraulis encrasicolus) (Carneiro, 2011). 

 

Outras espécies pelágicas comuns presentes nas águas de São Tomé e Príncipe 

incluem scombridaes, gobiões, peixes voadores, salmonetes e membros da 

família Carangidae, como a cavala (Trachurus spp.), e a família Moreidae 

(Laureys Laemonema).  

 

Dentro do GEM os grandes peixes pelágicos são comuns e comercialmente 

procurados, os quais incluem espécies de atum pelágicos como o atum gaiado 

(Katsuwonus pelamis), atum albacora (Thunnus albacares), atum olho grande (T. 

obesus), marlins (família Istiophoridae), espadins e veleiros, como o aguilhão vela 

Atlântico (Istiophorus albicans) e do espadarte (Xiphias gladius) (Heileman, 2009). 

O atum olho grande e albacora são listados como Vulnerável e "quase 

ameaçada" na lista vermelha da IUCN de espécies ameaçadas, 

respectivamente (IUCN, 2012). Todas estas espécies têm potencial para habitar 

a área de estudo no Bloco 12. 

 

Sabe-se que muitos peixes pelágicos grandes desovam no Golfo da Guiné. A 

temporada principal de desova varia de fevereiro a setembro no caso do atum 

albacora, com pico em fevereiro e março. O atum gaiado desova 

oportunisticamente durante todo o ano, e o atum de olho grande também 

desova ao longo do ano, com um pico entre novembro e abril. 

 
Peixe Demersal 

 

As águas rasas circundantes às ilhas de São Tomé e Príncipe são influenciadas 

pelos diversos habitats costeiros que fornecem áreas de desova e de viveiro 

para muitas espécies de peixes. Na plataforma continental existe uma 

presença considerável de espécies de peixes demersais, devido às águas rasas 

e ao enriquecimento causado pelos sedimentos orgânicos provenientes dos 

rios. 

 

No Golfo da Guiné a estrutura da comunidade de peixes demersais é 

determinada pela profundidade da água e o tipo de sedimento do fundo do 

mar. As espécies demersais incluem a corvina mandioca (Pseudotolithus 

senegalensis), a corvina longneck (P. typus) e o pargo Africano de ouro (Lutjanus 

fulgens) (Heileman, 2009). Estas espécies, juntamente com os membros da 

família do olho grande (Priacanthidae) e família das douradas do mar (Sparidae) 

são alvo de pesca comercial. 

 

A comunidade de peixes demersais de águas profundas em São Tomé e 

Príncipe é geralmente dominada por tubarões e raias, incluindo Carcharhinidae, 

comummente referidos como tubarões requiem, como o tubarão-tigre de areia 

(Carcharias taurus), tubarão azul (Prionace glauca), tubarão touro (Carcharhinus 

/eucas)  e tubarões de recife (Hemigaleidae); que são muitas vezes restritos a 

lâminas de água de 100 metros, e tubarões-martelo (Sphyrna lewini) (Ministério 

dos Recursos Naturais e Meio Ambiente, 2007). 
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De acordo com a base de dados de peixes do país, as espécies encontradas 

offshore de São Tomé e Príncipe, mais especificamente em águas profundas, 

incluem espécies nativas, como o pequeno Celindra escalado marram 

(Alepocepha/us austra/is), tripodfish (Astronesthes cau/ophorus), o peixe lagarto 

Highfin (Bathysaurus mollis) e o granadeiro atlântico comum (Nezumia aequalis) 

(Fishbase, 2017). 

 

Espécies de peixes demersais e pelágicos reproduzem-se durante todo o ano, 

no entanto, o período mais importante para a desova é durante a estação 

quente (outubro a abril), com picos de reprodução a ocorrer no final da 

estação quente, durante os períodos de transição e durante a estação fria, 

dependendo das espécies. As larvas de pequenos peixes pelágicos estão 

presentes principalmente durante a estação quente (outubro a abril) e no início 

da estação fria (junho a agosto / setembro), com um mínimo durante períodos 

de transição. 

 

Espécies de Peixe Protegidas e/ou Ameaçadas  

 

No Golfo da Guiné existem 27 espécies consideradas ameaçadas, de acordo 

com a lista vermelha da IUCN de espécies ameaçadas (IUCN, 2018). Estas 

encontram-se listadas na Tabela 4.2. Nenhuma espécie de peixe marinho é 

designada como protegida pela legislação santomense. 

 

Considera-se espécie criticamente em perigo ("CP") a Squatina oculata a qual é 

uma espécie costeira encontrada principalmente entre 50 e 100 metros offshore 

provavelmente não presente nas águas santomenses. As nove espécies 

ameaçadas de extinção ("AE") são espécies predominantemente demersais de 

águas rasas. Por isso, é improvável que estas espécies possam ser encontradas 

dentro da área de estudo. Outras espécies de peixes podem estar presentes 

offshore. 

Tabela 4.2 Espécies de peixes ameaçadas encontradas no Golfo da Guiné 

Designação Comum  Científica Categoria Lista 
Vermelha 

Tubarão baleia Rhincodon typus Vulnerável 

Anjo-de-malhas (angelote) Squatina oculata CP 

Viola Rhinobatos irvinei Vulnerável 

Viola-barba-negra Glaucostegus cemiculus Ameaçada 

Viola-malhada Rhinobatos albomaculatus Vulnerável 

Raia-tubarão (rabeca) Rhinobatos rhinobatos Ameaçada 

Viola 

 

Rhynchobatus luebberti Ameaçada 
Raia tairoga Rostroraja alba Ameaçada 

Tubarão martelo Sphyrna lewini Ameaçada  

Caneja Mustelus mustelus Vulnerável 

Uge-de-pérola Dasyatis margarita Ameaçada  

Raia-borboleta Gymnura altavela Vulnerável 

Tubarão-de-pontas-brancas  Carcharhinus longimanus Vulnerável 

Tubarão-da-noite Carcharhinus signatus Vulnerável 
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Designação Comum  Científica Categoria Lista 
Vermelha 

Cação Galeorhinus galeus Vulnerável 

Anequim Isurus oxyrinchus Vulnerável 

Peixe-porco Oxynotus centrina Vulnerável 

Tubarão-raposo Alopias vulpinus Vulnerável 

Boca doce Carcharhinus plumbeus Vulnerável 

Sand Tiger Carcharias taurus Vulnerável 

Gobid Bathygobius burtoni Ameaçada 

Salmonete barbudo Pseudupeneus prayensis Vulnerável 

Sardinela madeirense Sardinella maderensis Vulnerável 

Corvina cassava Pseudolithus senegalensis Ameaçada  

Mero Epinephelus marginatus Ameaçada  

Atum oledê Thunnus albacares Quase Ameaçada  

QA Albacora Thunnus obesus Vulnerável 

- As tabelas acima e abaixo não incluem espécies avaliadas como "Não Ameaçadas", "Pouco 
Preocupantes", "Deficiente de Dados" e "Baixo Risco". 
- Códigos de avaliação de ameaça referem-se à Lista Vermelha de Categorias UICN e critérios, 
versão 3.1, de 2001. 
- Para mais informações sobre as categorias da UICN, por favor consulte (disponível em 
http://www.iucnredl ist.org). 
Fonte: IUCN, 2018. 

 

 

4.3.4 Mamíferos Marinhos 

As águas do Golfo da Guiné e de São Tomé e Príncipe são consideradas um 

habitat favorável para os mamíferos marinhos, especialmente devido à 

ressurgência sazonal regional que aumenta a produtividade e garante a 

disponibilidade de alimentos para estas espécies. Embora as classes de 

espécies de mamíferos marinhos sejam conhecidas nas águas do Golfo da 

Guiné e de São Tomé e Príncipe, existe um limitado conhecimento sobre a 

distribuição, estimativas de população e a ecologia dos cetáceos na referida 

região. 

 

Os mamíferos marinhos podem ser classificados em: 

 Cetáceos (baleias e golfinhos), que podem ainda ser subdivididos em 

odontocetos (baleias com dentes e golfinhos) e misticetos (baleias de 

barbas); 

 Sirénios (peixes-boi e dugongos). 

 

Cetáceos 

Em geral, a distribuição e abundância de cetáceos encontra-se pouco 

documentado na literatura científica para o Golfo da Guiné. A maioria dos 

dados é baseada na observação/avistamentos oportunisticos em capturas 

acidentais e encalhes, sendo a abundância das espécies no Golfo da Guiné 

particularmente pobre (Weir, 2010).  

 

Acredita-se que o arquipélago de São Tomé e Príncipe seja, portanto, uma área 

importante para os cetáceos, devido à grande concentração de presas e à 

presença de pequenas baías e águas rasas, que são usadas como locais de 



 

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT IBERIA S.A.         KOSMOS ENERGY STP 

105 

“descanso" (Picanço et al., 2009). A maioria dos avistamentos na área tendem a 

ocorrer a sul do Golfo da Guiné em direção a Angola onde a ressurgência de 

água fria da Corrente de Benguela fornece áreas de alimentação mais ricas em 

comparação com as águas costeiras quentes mais a norte do Golfo. 

 

De acordo com os dados coletados, podem estar presentes até 28 espécies de 

cetáceos, permanentes ou temporárias, nas águas de São Tomé e Príncipe: 21 

espécies de baleias dentadas e sete espécies de baleias de barbatana 

(Mysticetes) (Weir, 2010). Entre estas, há oito espécies cuja presença nas águas 

de São Tomé e Príncipe é considerada mais provável (Weir, 2010). A lista 

completa de espécies de cetáceos potencialmente presentes, incluindo o seu 

estado de conservação e principais habitats, é apresentada na Tabela 4.3. 

 

As 8 espécies mais prováveis de serem avistadas nas águas de São Tomé e 

Príncipe incluem: a baleia-comum (Balaenoptera physalus), baleia-de-bryde 

(Balaenoptera brydei), baleias-jubarte (Megaptera novaeangliae), cachalote 

(Physeter macrocephalus), baleia orca (Orcinus orca), Baleia-piloto-de-aleta-curta 

(Globicephala macrorhynchus), golfinho-roaz (Tursiops truncatus) e o Golfinho-

pintado-pantropical (Stenella attenuata). 

 

A rota de migração das baleias verifica-se no Golfo da Guiné com a deslocação 

das baleias ao longo da costa no verão para alimentação nos hemisférios norte 

e sul, e para reprodução em locais mais perto do equador. Isto é especialmente 

verdade para a baleia jubarte (Megaptera novaeangliae), classificada como 

menos preocupante na Lista Vermelha da IUCN mas listada no anexo I da 

CITES e Anexo I da Convenção CMS.  

 

Outras espécies que se pensa que migram através das águas offshore da Ilha de 

São Tomé incluem a baleia azul (Balaenoptera musculus), baleia comum e 

baleia-sardinheira (Balaenoptera borealis). Essas espécies têm potencial para 

estar na área de estudo entre junho e novembro no caso da baleia azul, e em 

junho de julho no caso da baleia comum da baleia-sardinheira. Estas espécies 

encontram-se classificadas como em perigo pela IUCN e listadas no Anexo I 

da CITES e Anexo I da Convenção CMS. Os dados são escassos em relação à 

abundância dessas espécies offshore de São Tomé e Príncipe. 

 

A distribuição e abundância de baleias na área de estudo varia ao longo do 

ano, dependendo assim da migração de cada espécie. Os períodos em que os 

mamíferos marinhos podem estar presentes na referida área são apresentados 

na Tabela 4.5. 

 

Em 2017, foram obtidos registos de observações de cetáceos (Figura 4.11) em 

águas Santomenses, por meio de observações visuais e acústicas, durante um 

levantamento sísmico realizado ao longo do Bloco 12 e Blocos adjacentes. 

Esses registos resultaram num aumento do número de espécies de cetáceos 

oficialmente registadas dentro das águas de São Tomé e Príncipe para 15 

espécies (RPS, 2017). 
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Essas espécies consideradas mais prováveis de serem encontradas na área de 

estudo, são discutidas seguidamente, numa ordem de probabilidade de 

presença e de abundancia na área (isto é, do mais abundante e provável ao 

menos abundante e provável). 

Atualmente, nenhuma espécie de mamífero marinho é protegida sob os 

regulamentos de São Tomé e Príncipe, embora a sua conservação seja um dos 

objetivos do Plano Nacional de Biodiversidade (ENPAB, 2015). O estado de 

conservação das diferentes espécies, de acordo com a IUCN é, incluído, para 

as diferentes espécies, nos parágrafos abaixo e na Tabela 4.3. 

Figura 4.11 Avistamentos de mamíferos marinhos e tartarugas ao longo dos Blocos orientais de 

São Tomé e Príncipe 
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Nota: O Bloco 12 São Tomé e Príncipe corresponde à área sombreada a laranja; 

Legenda: Pontos vermelhos: avistamentos de baleias; Pontos amarelos: avistamentos de golfinhos; Pontos 

verdes: Avistamentos de baleias-piloto; Ponto Laranja: avistamentos de tartarugas marinhas, pontos azuis 

escuros: avistamentos de cachalotes, pontos azuis claros: baleias não identificadas. 

Fonte: RPS, 2017. 

 

Misticetes (Baleias de Barbatanas) 

 

Baleias Jubarte (Megaptera novaeangliae) 

As baleias Jubarte ocorrem globalmente e migram sazonalmente entre zonas 

de reprodução tropicais de baixa latitude para as áreas de alimentação em 

altas latitudes (Weir, 2010). No caso de São Tomé, as referidas baleias chegam 

à área de estudo aproximadamente de julho a novembro, a partir do 

Antárctico, com alguns indivíduos a permanecerem na proximidade de São 

Tomé e/ou Ilha do Príncipe (Picanço etal., 2009, Carvalho et al., 2001, anecdotal 

whale watching sightings), enquanto outros se movem para leste em direção à 

costa do Gabão ou em alguns casos, para o norte para o Golfo da Guiné para 

rituais de acasalamento e reprodução que se estendem até as águas offshore da 

Costa do Marfim, Togo e Benin (Van Waerebeek et al., 2001 & 2002a; Bennett & 

MacLeod, 2006), Nigéria e Guiné Equatorial (Ilha de Bioko) (Van Waerebeek et al 

2001 & 2002). A maioria dos avistamentos e das capturas desta espécie 

ocorrem sobre a plataforma continental (Best et al., 1999; Walsh et al., 2000; Van 

Waerebeek et al 2001 & 2002; Pican ço et al., 2009; Weir, 2010), o que pode ser um 

reflexo de um maior esforço de observação. É, no entanto, razoável assumir 

que os indivíduos migram ainda em alto mar para além da plataforma e, por 

conseguinte, através da área de estudo no Bloco 12, embora isto não tenha 

sido confirmado. 

 

É mais provável que a M. novaeangliae utilize a área de estudo como zona de 

passagem / trânsito ao longo de um corredor largo que compreende águas 

costeiras e de offshore (Figura 4.12) para áreas de reprodução reconhecidas fora 

das águas territoriais de São Tomé (por exemplo, Gabão, onde grandes 

extensões da costa foram descritas como representando habitat crítico de 

reprodução e parto para as baleias jubarte por Rosenbaum & Collins (2006)). 

 

Em redor de São Tomé, foram capturadas um total de 323 baleias Jubarte em 

1951 (Budker & Collignon, 1952), e, o trabalho de levantamento realizado 

entre 2002 e 2005 encontrou registos de 65 avistamentos desta espécie (Picanço 

et al., 2009), refere-se a Figura 4.. Dada a proporção estatisticamente 

significativa de fêmeas e filhotes nestes avistamentos, pensa-se que o 

arquipélago representa uma zona de parto em vez de acasalamento (Carvalho 

et al., 2011) além de ser uma área utilizada como zona de passagem / trânsito. 

Todos os avistamentos mencionados ocorreram nas isóbatas de 500 m, mesmo 

quando os levantamentos eram mais afastados em offshore, o que sugere que as 

mães com filhotes permanecem dentro da proteção da zona da costa, evitando 

as condições de mar agitado e os predadores de alto mar. Este comportamento 

foi observado noutros locais.  

 



 

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT IBERIA S.A.         KOSMOS ENERGY STP 

108 

Figura 4.12 Observações de baleias Jubarte rastreadas ao longo da África Ocidental e 

Golfo da Guiné 

Fonte: Rosenbaum et al, 2014. 
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Figura 4.13 Avistamentos de grupos de baleias Jubarte perto das ilhas de São Tomé (2002-

2006).  

Fonte: Carvalho et al., 2011 

 

Em 2017, ocorreram 48 encontros com baleias Jubarte migrantes para uma 

contagem cumulativa de 67 indivíduos ao longo das áreas offshore profundas a 

este de São Tomé e Príncipe, incluindo no Bloco 12 (consulte a Figura 4.11 para 

locais de observação em relação ao Bloco 12) e a profundidades que variam de 

2.100 a 2.600 m. Esses avistamentos incluíram a observação de duas crias em 

agosto (RPS, 2017). 

 

Esta espécie é listada como de menor preocupação na Lista Vermelha de 

Espécies Ameaçadas da IUCN (IUCN, 2018). 

 

Baleia-comum (Balaenoptera physalus) 

A baleia-comum é cosmopolita na sua distribuição e é geralmente encontrada 

a sul dos 50ºsul durante o verão, migrando (Gambell, 1985) para o norte em 

águas do Oeste Africano durante o inverno. A confirmação da presença desta 

espécie é feita através da captura intencional ou acidental ao largo de Angola e 

São Tomé. Nos avistamentos são geralmente identificados indivíduos 

solitários ou em pares, em águas profundas fora da borda da plataforma 

continental (Weir, 2008). A observação e registos de baleias indicam que esta 
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espécie é encontrada em águas mais profundas da África Ocidental no inverno 

e na primavera (agosto e setembro) (Weir, 2010). Nenhuma baleia-comum foi 

observada durante uma pesquisa ao longo das áreas offshore a este de São 

Tomé e Príncipe, incluindo no Bloco 12, no período de janeiro a agosto de 2017 

(RPS, 2017). 

 

Esta espécie é classificada como ameaçada de extinção na Lista Vermelha de 

Espécies Ameaçadas da IUCN (IUCN, 2018). 

 

Baleia-de-Bryde (Balaenoptera brydei) 

A Baleia-de-Bryde é a única espécie de baleia de barbatanas que habita águas 

tropicais e não assume migrações extensas para áreas de alimentação de água 

fria e de alta latitude (Best, 2001). Duas espécies de Baleia-de-Bryde foram 

reconhecidas com base na análise de DNA molecular, Bedeni e B. Bryde (Weir, 

2010). A ocorrência desta espécie é conhecida principalmente por meio de 

registos de caça à baleia. Os registos de capturas de baleias por dados 

baleeiros foram recentemente identificados como as Baleias-de-Bryde seguido 

de análise das suas barbas. Este tipo de identificação é considerado incorreto e 

pode ser uma característica comum entre os dados das baleias (Weir, 2010). 

Acredita-se que existem dois tipos de populações de Baleia-de-Bryde ao largo 

da costa da África Ocidental; uma ocupando águas da plataforma costeira 

(<100 metros de profundidade) e outra população offshore em águas profundas 

oceânicas (> 1600 metros) (Best, 1996 & 2001; Weir, 2008). Foram observadas 

migrações sazonais da população offshore de baleias de Bryde de Angola em 

março, em direção a São Tomé em abril e fora do Gabão durante agosto a 

outubro. Esta espécie pode, portanto, ser observada offshore entre junho e 

novembro (Weir, 2008). Um indivíduo confirmado da baleia de Bryde foi 

registrado em março de 2017 durante uma pesquisa ao longo de áreas offshore 

profundas a este de São Tomé e Príncipe, incluindo o Bloco 12 (consulte a 

Figura 4.11 para locais de observação) (RPS, 2017). Três indivíduos adicionais 

suspeitos de serem a baleia de Bryde também foram registrados, embora as 

espécies precisas não pudessem ser confirmadas, dadas as semelhanças de 

tamanho e comportamento com a baleia Sardinheira (Balaenoptera borealis) e 

espécies ameaçadas de extinção menos presentes nas águas santomenses. 

 

Esta espécie está listada como tendo uma quantidade de dados insuficiente na 

Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN (IUCN, 2018). 

 

Baleia Sardinheira (Baleanoptera borealis) 

As baleias Sardinheiras aparecem em todo o mundo, embora os locais onde 

passam o inverno, localizados em baixas latitudes, sejam pouco conhecidos 

(Gambell, 1985). Esta espécie aparece principalmente offshore em águas 

profundas. É, portanto, um potencial visitante das águas de São Tomé e 

Príncipe durante a época de inverno (Van de Weghe, 2007). A maioria das 

observações históricas das baleias-Sardinheiras no Golfo da Guiné e águas 

tropicais da África Ocidental é considerada como tendo sido observações de 

baleias-de-Bryde erroneamente identificadas. O único registo confirmado de 

baleias Sardinheiras na região parece ser a captura de uma fêmea de 14 m na 
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estação baleeira de Cap Lopez, no Gabão, em setembro de 1950 (Budker, 

1950). Durante uma pesquisa realizada em 2017 ao longo das áreas offshore 

profundas a este de São Tomé e Príncipe, incluindo no Bloco 12 (consulte a 

Figura 4.11 para locais de observação), foram registados três indivíduos como 

sendo potencialmente baleias Sardinheiras ou de Bryde (RPS, 2017). 

 

Esta espécie está listada como sendo ameaçada na Lista Vermelha de Espécies 

Ameaçadas da IUCN (IUCN, 2018). 

 

Odontocetos (Baleias Dentadas) 

 

Cachalote (Physeter macrocephalus) 

Apesar da baleia cachalote se encontrar em todo o mundo, há uma segregação 

espacial com base na idade e sexo. As fêmeas e os indivíduos imaturos 

encontram-se em águas quentes, enquanto os machos deixam esses grupos de 

viveiro na puberdade e migram para latitudes mais altas (Best, 1979). Foram 

capturados um total de 53 cachalotes em São Tomé durante o ano de 1951 

(Budker & Collignon, 1952) e em 2005 ocorreu um único avistamento (Pícanço et 

ai., 2009). Muitos avistamentos não são passíveis de serem verificados, mas os 

indivíduos imaturos são mais propensos a ser encontrados em águas mais 

rasas e os adultos em águas mais profundas. Os cachalotes podem ser 

avistados ao longo de todo o ano na área, podendo ocorrer alguma 

sazonalidade ao longo do ano em alguns países, como Angola (Weir, 2010).  

 

Como resultado de uma pesquisa realizada em áreas offshore, a este de São 

Tomé e Príncipe, incluindo no Bloco 12 (consulte a Figura 4.11 para locais de 

observação em relação ao Bloco 12) foram registados 96 avistamentos de pelo 

menos 184 indivíduos de cachalotes, sendo o mais frequente cetáceo avistado. 

Os registos ocorreram ao longo do período da pesquisa compreendido entre 

janeiro e agosto em profundidades que variaram entre 2.100 e 2.600 m (RPS, 

2017). 

 

Esta espécie está listada como vulnerável na Lista Vermelha de Espécies 

Ameaçadas da IUCN (IUCN, 2018). 

 

Baleia Orca (Orcinus orca) 

As orcas são a espécie de cetáceos mais amplamente distribuída em todo o 

mundo, embora sejam mais frequentemente observadas em latitudes elevadas 

em comparação com os trópicos (Dah/heim & Heyning, 1999). Avistamentos 

ocasionais desta espécie têm ocorrido offshore da Costa do Marfim, Angola e 

Gana (Weir, 2010). Houve seis avistamentos em redor de São Tomé, entre 2002 

e 2004 (Picanço et al., 2009). As orcas na região ocorrem em pequenos grupos 

no mar do Gana e da Costa do Marfim, mas em grupos maiores (até nove 

indivíduos) ao largo de Angola (Weir, 2008). Esta espécie foi encontrada numa 

variedade de habitats: águas da plataforma, bordo da plataforma, mar aberto e 

em torno das ilhas oceânicas; e parece ser encontrada ao longo do ano (Weir, 

2010). Esta espécie pode, portanto, ocorrer em pequenos números em redor da 

área de estudo no Bloco. Nenhuma baleia orca foi observada durante a 
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pesquisa realizada em 2017 nas águas profundas a este de São Tomé e 

Príncipe, incluindo a área ocupada pelo Bloco 12 (RPS, 2017). 

 

Esta espécie encontra-se descrita como tendo um deficiente número de dados 

na Lista Vermelha da IUCN de espécies ameaçadas (IUCN, 2018). 

 

Baleia-piloto -de-aleta-curta (Globicephala macrorhynchus) 

A distribuição exata de baleia-piloto de barbatanas curtas ao largo da costa 

oeste de África não é clara, devido à dificuldade em identificá-la corretamente 

e à falta de dados de pesquisa (Weir, 2010). Esta espécie é conhecida por 

habitar em águas quentes em todo o mundo. Normalmente aparecem na costa 

do Gabão e existe um único registo desta espécie em de São Tomé e Príncipe 

em 2003 (Walsh et ai, 2000; Weír, 2008; Picanço et ai, 2009). Deram-se também 

avistamentos não confirmados por pescadores em torno de Santa Helena 

(Macleod & Bennett, 2006). Os avistamentos de Angola e São Tomé acontecem 

em direção ao mar, fora dos limites da plataforma (Weír, 2010) e as aparições 

são muitas vezes compostas por grupos de 4 a 200 animais, especialmente a 

offshore de Angola. Dados disponíveis de avistamentos sugerem que esta 

espécie pode ser encontrada durante todo o ano (Weír, 2010).  

Durante a pesquisa realizada em 2017, foram registados 22 encontros com 

contagem mínima cumulativa de 337 indivíduos. No entanto, apenas 7 desses 

encontros ocorreram no Bloco 12 ou na sua envolvente mais próxima. As 

observações foram feitas ao longo do período da pesquisa (janeiro-agosto) 

(RPS, 2017). 

 

Esta espécie encontra-se descrita como tendo um número insuficiente de 

dados na Lista Vermelha da IUCN de espécies ameaçadas (IUCN, 2018). 

 

Golfinho roaz corvineiro (Tursiops runcatus) 

O golfinho roaz corvineiro é encontrado em regiões tropicais e temperadas em 

todo o mundo. Acredita-se que esta espécie habite áreas costeiras ao longo de 

toda a costa oeste de África (Jefferson et ai., 1997). Os roazes têm sido 

detectados e deram à costa em vários portos ao longo da costa Oeste Africana, 

incluindo a Costa do Marfim, Gana e Benin. A offshore do Gabão ocorreram 

avistamentos perto da costa durante novembro e aparições offshore em 

setembro (Weír, 2008; Weir, 2010). Nas proximidades de São Tomé tiveram 

lugar 42 registos de avistamentos de golfinhos roazes corvineiro (Picanço et ai., 

2009). Os roazes habitam uma variedade de habitats, incluindo águas de 

plataforma e águas costeiras, bordo da plataforma, montes submarinos e 

águas ao redor de ilhas vulcânicas e águas oceânicas mais profundas. No 

entanto, têm geralmente uma afinidade com águas costeiras, o que os torna 

mais suscetíveis ao emaranhamento em redes de pesca (Weir, 2010). 

Avistamentos ao largo de Angola indicam que esta espécie pode ser 

encontrada durante todo o ano (Weir, 2010).  

Esta espécie foi registada sete vezes durante uma pesquisa realizada em 2017 

em águas profundas ao largo, a este de São Tomé e Príncipe.. A espécie foi 

observada durante todos os meses entre janeiro e agosto, com a única exceção 

de abril e junho (RPS, 2017). 
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Esta espécie é descrita como de menor preocupação na Lista Vermelha da 

IUCN de espécies ameaçadas (IUCN, 2018). 

 

Golfinho pintado Pantropical (Stenella attenuata) 

Os golfinhos pintados pantropicais habitam em águas tropicais e subtropicais 

em todo o mundo, no entanto, são raros os registos destes na África Ocidental 

(Jefferson et ai., 1997). Estes indivíduos foram registados como capturas 

acessórias acidentais no Gana, Costa do Marfim e a offshore do Gabão. Foram 

avistados 14 golfinhos desta espécie em São Tomé, entre 2002 e 2005 (Picanço et 

al., 2009), 5 avistamentos foram registados em Angola 2003-2006 (Weir, 2008) e 

numerosos avistamentos foram registados em Santa Helena (Macleod & 

Bennett, 2006; Weir, 2010). Avistamentos desta espécie no mar acontecem 

geralmente do limite da plataforma em direção ao mar em águas profundas. 

Ao largo de São Tomé e de Santa Helena esta espécie utiliza a zona de águas 

rasas para descansar antes de se deslocar para águas mais profundas para se 

alimentar (MacLeod & Bennett, 2006; Picanço et al., 2009). Apesar de não ser 

particularmente abundante, esta espécie pode aparecer na proximidade da 

área de estudo, embora dada a sua raridade ao largo de África Ocidental, não 

seja considerada significativa. A presença da espécie no Bloco 12 foi 

confirmada por três avistamento durante uma pesquisa realizada em 2017 em 

águas profundas offshore, a este de São Tomé e Príncipe. Dois avistamentos 

adicionais foram registados fora da área ocupada pelo Bloco 12. Em todos os 

casos, os tamanhos dos grupos variaram entre 30 e 100 indivíduos e também 

puderam ser observados crias e juvenis (RPS, 2017). 

 

Esta espécie é descrita como de menor preocupação na Lista Vermelha da 

IUCN de espécies ameaçadas (IUCN, 2018). 

 

Golfinho- Clímene (Stenella clymene) 

O Golfinho-Clímene é encontrado apenas no Oceano Atlântico tropical e 

subtropical, onde é conhecido por habitar áreas de águas profundas sendo 

raramente observados perto da costa. Existem registos da espécie em 14 países 

da África Ocidental, incluindo Gana, Togo, Benin, Nigéria, Guiné Equatorial e 

Gabão (Weir, 2014). Embora nenhum para as águas de São Tomé e Príncipe. 

No entanto, durante uma pesquisa em áreas profundas offshore, a este de São 

Tomé e Príncipe, o golfinho de Clímene foi a espécie de golfinho mais 

frequentemente encontrada, com 17 aparições registadas, principalmente em 

maio e junho. Os avistamentos incluíram dois grandes grupos de mais de 120 

indivíduos, bem como juvenis e crias. Em termos de indivíduos, esta foi a 

espécie mais observada ao longo da referida pesquisa, representando um total 

de 1.570 indivíduos (RPS, 2017). 

 

Esta espécie encontra-se descrita como tendo um número insuficiente de 

dados na Lista Vermelha da IUCN de espécies ameaçadas (IUCN, 2018). 

 

Golfinho de dentes rugosos (Steno bredanensis) 
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O Golfinho de dentes rugosos é uma espécie tropical a subtropical, que 

geralmente habita águas profundas oceânicas dos três principais oceanos. 

Existem registos publicados desta espécie de Angola, Gabão e Gana (De Boer, 

2010). Esses registos foram ampliados por cinco aparições feitas durante uma 

pesquisa realizada ao longo das áreas profundas ao largo, a este de São Tomé 

e Príncipe. Estes avistamentos ocorreram no início de março com grupos entre 

40 e 70 indivíduos e em agosto com um grupo de 10 indivíduos.  

 

Esta espécie é descrita como de menor preocupação na Lista Vermelha da 

IUCN de espécies ameaçadas (IUCN, 2018). 

 

Golfinho Riscado (Stenella coeruleoalba) 

Espécie amplamente distribuída, encontrada em águas tropicais e temperadas 

quentes. Eles preferem águas profundas e raramente se aproximam da costa. 

Avistamentos confirmados das espécies dentro do Golfo da Guiné referem-se 

apenas a Angola e Costa do Marfim (Weir, 2010). Os dados das águas de São 

Tomé e Príncipe são limitados aos dois avistamentos que ocorreram durante 

uma pesquisa realizada em fevereiro e março de 2017 nas águas profundas 

offshore, a este de São Tomé e Príncipe. Nenhum avistamento ocorreu,no 

entanto, dentro da área do Bloco 12(RPS, 2017).  

 

Esta espécie é descrita como de menor preocupação na Lista Vermelha de 

Espécies Ameaçadas da IUCN (IUCN, 2018). 

 

Falsa Orca (Pseudorca crassidens) 

As baleias Falsas Orcas são encontradas em zonas tropicais a temperadas 

quentes, geralmente em águas offshore relativamente profundas, dos três 

principais oceanos. Avistamentos históricos e encalhamentos no Golfo da 

Guiné confirmaram sa ua presença no Gabão (Van Waerebeek & De Smet, 1996), 

Benin (Van Waerebeek et al., 2001) e Gana (Van Waerebeek et al., 2009), embora 

não dentro das águas de São Tomé e Príncipe. Apesar da ausência de registos 

anteriores, um pequeno grupo de aproximadamente dez indivíduos de Falsas 

Orcas foi visto em fevereiro de 2017 a norte do Bloco 12. 

 

Esta espécie é descrita como de dados deficientes na Lista Vermelha de 

Espécies Ameaçadas da IUCN (IUCN, 2018). 

 

Golfinho de Risso (Grampus griseus) 

Espécie amplamente distribuída, habitando principalmente águas profundas 

da encosta continental e da plataforma externa, desde os trópicos até às 

regiões temperadas em ambos os hemisférios. Registos anteriores das espécies 

dentro do Golfo da Guiné são limitados a avistamentos fora de Angola (Weir, 

2007), bem como de capturas na pesca artesanal do Gana (Van Waerebeek et al., 

2009). Durante uma pesquisa desenvolvida em 2017 ao longo das áreas 

profundas offshore, a este de São Tomé e Príncipe, foi registado um 

avistamento de um grupo de golfinhos de Risso (RPS, 2017). 
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Esta espécie é descrita como de menor preocupação na Lista Vermelha de 

Espécies Ameaçadas da IUCN (IUCN, 2018). 

 

Baleia-cabeça-de-melão (Peponocephala electra) 

A Baleia-cabeça-de-melão tem uma distribuição pantropical que parece estar 

associada a águas quentes e com uma preferência por águas costeiras, saindo 

raramente da plataforma continental. Só é conhecida a ocorrência no Golfo da 

Guiné de capturas acessórias no Gana (Van Waerebeek et al., 2009), juntamente 

com três avistamentos ao largo de Angola (Weir, 2007). O avistamento de um 

único indivíduo da espécie em julho de 2017 constitui o único registo 

confirmado da sua presença nas águas de São Tomé e Príncipe (RPS, 2017). 

Esse avistamento, correspondente a um juvenil, foi considerado invulgar, pois 

a espécie é gregária, sendo geralmente encontrada em grandes grupos. 

 

Esta espécie é descrita como de menor preocupação na Lista Vermelha de 

Espécies Ameaçadas da IUCN (IUCN, 2018). 

 

Na Tabela 4.3 encontram-se resumidas informações sobre outras espécies de 

cetáceos encontrados na área do Golfo da Guiné. Os períodos em que os 

mamíferos marinhos podem estar presentes na área do estudo são fornecidos 

na Tabela 4.5. 
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Tabela 4.3 Cetáceos potencialmente presentes na área de estudo 

Nome comum Nome científico Ocorrência geral Lista Vermelha 

da IUCN  

Habitat Principal 

Mysticeti (Baleen whales) 

Baleia Comum Balaenoptera physalus Cosmopolita na sua distribuição e é geralmente encontrada a sul a 

de 50 ° sul durante o verão, migrando para o norte em águas da 

África Ocidental durante o inverno, encontradas em águas africanas 

ocidentais mais profundas no inverno e primavera. 

Ameaçada de 

extinção 

Offshore 

Baleia-de-Bryde# Balaenoptera edeni Habita águas tropicais e não assume extensas migrações para áreas 

de alimentação de água fria de alta latitude. Foram observadas 

migrações sazonais da população em offshore a partir de Angola 

em março, para norte para São Tomé durante abril e Gabão durante 

agosto a outubro. 

Dados 

insuficientes 

Costeira e Offshore 

Baleia Jubarte# Megaptera novaeangliae As baleias jubarte ocorrem globalmente e migram sazonalmente 

entre zonas de criação de tropico - baixa latitude para áreas de 

alimentação em latitudes altas. De julho a novembro as baleias 

jubarte são encontradas em torno das ilhas de São Tomé e Príncipe, 

principalmente para reprodução e parto. 

Menor 

preocupação 

Costeira (potencialmente 

Alto mar durante 

migração)  

Baleia Franca Eubalena australis Migra entre áreas de alimentação de verão de alta latitude e áreas 

de acasalamento e reprodução de baixa latitude no inverno 

acasalamento. Registos de avistamentos e captura no Gabão. 

Menor 

preocupação 

Costeira e Offshore 

Baleia Azul Balaenoptera musculus Em todo o mundo em águas polares, temperadas e tropicais. 

Existem registos no Atlântico oriental da Antártida até Angola e 

Gabão. Registos de capturas de baleia em Angola e Gabão. 

Ameaçada de 

extinção 

Offshore 

Baleia Sardinheira# Balaenoptera borealis Em locais de inverno em baixa latitude por todo o mundo. 
Geralmente encontrado em águas profundas >1.000 m. Registos 
de baleeiros do Gabão e avistamentos de Angola, embora haja 
dúvidas quanto à exatidão da identificação da espécie. 

Ameaçada de 

extinção 

Offshore 

Baleia Minke Antártica Balaenoptera bonaerensis Baleias anãs são consideradas como presentes, mas incomuns, a 

ocidente da África do Sul e Angola. Tem sido sugerido que muitos 

avistamentos são inconclusivos no Golfo da Guiné. Registos de 

encalhe em Angola. 

Dados 

insuficientes 

Costeira e Offshore 

Odontoceti (Baleias com dentes) 
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Nome comum Nome científico Ocorrência geral Lista Vermelha 

da IUCN  

Habitat Principal 

Cachalote# Physeter macrocephalus Cachalote é encontrado em todo o mundo, mas não há segregação 

espacial com base na idade e sexo. As fêmeas e os indivíduos 

imaturos ocorrem em águas quentes. O estoque de cachalote Oeste 

Africano é descrito como localizado entre 20 ° a oeste e 20 ° a leste. 

Vulnerável Offshore 

Orca Orcinus orca As orcas são a espécie mais amplamente distribuída de cetáceos em 

todo o mundo, tendo sido encontrada numa variedade de habitats; 

águas da plataforma, limites da plataforma, em mar aberto e em 

torno das ilhas oceânicas e parecem ser encontrados ao longo do 

ano. 

Dados 

insuficientes 

Costeira e Offshore 

Baleia-piloto-de-aleta-

curta# 

Globicephala macrorhynchus Esta espécie é conhecida por habitar águas mornas em todo o 

mundo e são conhecidas por ocorrerem ao largo da costa do Gabão. 

Avistamentos de Angola e de São Tomé foram feitos na borda da 

plataforma. 

Dados 

insuficientes 

Offshore 

Tursiops# Tursiops truncatus O golfinho é encontrado globalmente em regiões tropicais e 

temperadas. Acredita-se que esta espécie habite áreas costeiras ao 

longo de toda a costa oeste da África. 

Menor 

preocupação 

Costeira e Offshore 

Golfinho-pintado-

pantropical# 

Stenella attenuata Golfinho-pintado-pantropical habita águas tropicais e subtropicais 

em todo o mundo; no entanto registos da África Ocidental são 

raros. Avistamentos desta espécie no mar são geralmente fora da 

borda da plataforma em águas profundas. 

Menor 

preocupação 

Offshore 

Cachalote Anão Kogia sima Grupos-berçário de fêmeas e animais imaturos ocorrem no Golfo da 
Guiné, durante todo o ano. O parto pode ocorrer aqui durante 
fevereiro e março. Geralmente encontradas em águas mais 
profundas em direção ao mar na zona de quebra da plataforma. 
Avistamentos me Angola, com pico entre janeiro e maio. A única 
captura foi feita no Gana. 

Dados 

insuficientes 

Offshore 

Baleia bicua de Cuvier Ziphius cavirostris Ampla distribuição em águas profundas tropicais e frias 
temperadas. A única observação foi registada offshore de Angola. 

Menor 

preocupação 

Offshore 

Falsas orcas# Pseudorca crassidens Habita águas tropicais e temperadas, mas os registos de África 
Ocidental são escassos. Vistas em Angola em águas profundas > 
1.400 m. Registos de encalhes na Costa do Marfim e Gabão, uma 
única captura no Gana e avistamentos no Gabão. 

Dados 

insuficientes 

Costeira e Offshore 

Baleia-cabeça-de-melão# Peponocephala electra Habitam águas profundas e mornas no mundo inteiro. Um registo 

único de capturas ocasionais no Gana e avistamentos individuais 

registados no Gabão e Angola. 

Menor 

preocupação 

Offshore 



 

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT IBERIA S.A.         KOSMOS ENERGY STP 

118 

Nome comum Nome científico Ocorrência geral Lista Vermelha 

da IUCN  

Habitat Principal 

Golfinho corcunda do 

Atlântico 

Sousa teuzsii Endémicas de águas tropicais e sustropicais de todo o mundo. 
Encontram-se durante todo o ano, em águas costeiras rasas de 
Marrocos até Angola, mas com uma distribuição descontínua. Há 
registos de encalhe nos Camarões e avistamentos desde o Gabão a 
Angola. 

Vulnerável Costeira (plataforma 

continental) 

Golfinho-de-dentes-

rugosos 

Steno bredanensis Habitam mares quentes em todo o mundo, incluindo a costa oeste 
de África. Principalmente encontrado em águas da borda da 
plataforma e águas oceânicas profundas com golfinhos roaz 
corvineiros ao largo de Gabão e com baleias-piloto ao largo de 
Angola e Gabão. Avistamentos no Gana, Gabão, Angola e Santa 
Helena e capturas na Costa do Marfim e Gana. 

Menor 

preocupação 

Offshore 

Golfinho-do-crepúsculo Lagenorhynchus obscurus Habitam águas frias < 18ºC e, portanto, são encontrados perto da 
Corrente de água fria de Benguela mais para o sul (sul de Angola, 
África do Sul e Namíbia). Apenas dois indivíduos foram avistados 
no sul de Angola. 

Dados 

insuficientes 

Águas costeiras frias 

Golfinho de Risso# Grampus griseus Em mares tropicais e temperados de todo o mundo, 

predominantemente em direção ao mar depois da borda da 

plataforma. Pensa-se que haja ocorrências o ano inteiro, pelo 

menos, offshore de Angola. Registos de avistamentos na Costa do 

Marfim, Gabão e Angola e capturas no Gana. 

Menor 

preocupação 

Costeira e Offshore 

Golfinho pintado do 

Atlântico 

Stenella frontalis Espécie endémica das águas tropicais e temperadas do Oceano 

Atlântico, mas a distribuição na África Ocidental é pouco 

conhecida. Avistamentos em Benin e registos de captura na Costa 

do Marfim, Gana e Santa Helena (não confirmado). 

Dados 

insuficientes 

Costeira e Offshore 

Golfinho rotador Stenella longirostris Águas tropicais e temperadas quentes de todo o mundo, mas a 
distribuição na África Ocidental é pouco conhecida. Dos 3 registos 
no Golfo da Guiné, todos foram em profundidades de água >3.500 
m. 
Avistamentos no Gana e Angola, registos de captura na Costa do 

Marfim e Gana. 

Dados 

insuficientes 

Offshore 

Golfinho-clímene# Stenella clymene Espécie endémica das águas profundas tropicais e subtropicais do 
Oceano Atlântico, no entanto, existe apenas 200 registos no 
Atlântico. Considerado o cetáceo mais abundante ao largo do Gana 
a partir de registos de capturas acessórias acidentais. 

Dados 

insuficientes 

Offshore 
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Nome comum Nome científico Ocorrência geral Lista Vermelha 

da IUCN  

Habitat Principal 

Golfinho-riscado# Stenella coeruleoalba Habita águas quentes temperadas e tropicais em todo o mundo. 

Registos publicados da sua presença na África Ocidental são 

escassos. Encalhes na Costa do Marfim e avistamentos em Angola 

em profundidades de água de 1.500 m a 2.400 m 

Menor 

preocupação 

Offshore 

Golfinho-comum-de-bico-

curto  

Delphinus Delphis Ocorrem em todo o Atlântico tropical. Considerado como um dos 

golfinhos de mar alto mais comuns na África Ocidental. Ocorrem 

na plataforma, na borda da plataforma e nas águas profundas 

oceânicas. Registo de encalhe e capturas na Costa do Marfim, 

Gabão e Angola. 

Menor 

preocupação 

Costeira e Offshore 

Golfinho-comum-de-bico-

longo 

Delphinus capensis Ocorrem em todo o Atlântico tropical. Considerado como um dos 

golfinhos mais comuns no mar alto da África Ocidental. Ocorrem 

na plataforma, na borda da plataforma e nas águas profundas 

oceânicas. Registos de encalhe e capturas na Costa do Marfim, 

Gabão e Angola. 

Menor 

preocupação 

Costeira (plataforma 

continental) 

Golfinho-de-fraser Lagenodephis hosei Habitam oceanos profundos, tropicais e subtropicais em todo o 

mundo, em profundidades de água > 1.000 m, mas a sua presença 

no Golfo da Guiné, só foi reconhecida recentemente. Pode ocorrer 

durante todo o ano, mas os dados são insuficientes para confirmar. 

Registos de encalhes em Angola e Nigéria (não confirmado). 

Menor 

preocupação 

Offshore 

Golfinho-de-heaviside Cephalorhynchus heavisidii Espécie endémica da costa oeste da África do Sul e Namíbia, onde 

habita em águas da plataforma com temperaturas > 15ºC. Esta 

espécie é mais provável de ser encontrada a sul da área de estudo. 

Observação e registo de captura apenas em Angola. 

Dados 

insuficientes 

Águas costeiras frias 

Nota: Nomes comuns em negrito fazem referência às 15 espécies de cetáceos, cuja presença nas águas de São Tomé e Príncipe, incluindo a área de estudo é considerado mais provável. 

 # indica as 13 espécies que foram registadas por Observadores de Mamíferos Marinhos durante um levantamento sísmico em águas profundas offshore a este de São Tomé e Príncipe, incluindo no Bloco 12, no 

período de janeiro a agosto de 2017. 

Fonte: Weir, 2010; RPS, 2017; IUCN, 2018. 
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Sinerídios 

A presença do peixe-boi Africano Ocidental (Trichechus senegalensis), avaliado 

como vulnerável pela IUCN, é conhecida ao longo da costa tropical de África, 

em áreas de mangue. No entanto, dada a localização offshore 

 da área de estudo a sua presença é considerada altamente improvável. 
 

4.3.5 Tartarugas marinhas 

Em São Tomé foram registadas como habitantes frequentes cinco espécies de 

tartarugas marinhas offshore e nas suas águas costeiras, quando vêm a terra 

para nidificar. Estas também nidificam na costa atlântica de África. Apesar da 

importância da área como um habitat para tartarugas marinhas, há pouca 

literatura científica sobre a utilização do habitat a sua abundância e 

distribuição (Tomas et al., 2010). As tartarugas são encontradas principalmente 

nas águas claras rasas dos recifes costeiros, baías, estuários e lagoas. No 

entanto, os jovens passam os seus primeiros anos em mar aberto, onde 

flutuam o que permite que sejam levados pelas correntes antes de voltarem 

para as águas costeiras mais protegidas.  

 

Estas circunstâncias significam que, embora tenham uma preferência por 

águas costeiras, os indivíduos migratórios adultos e juvenis também têm o 

potencial de se encontrarem presentes na área de estudo no Bloco 12 

(Godinger et al., 2010). 

 

A informação sobre estas espécies, com o estatuto da sua população na Lista 

Vermelha da IUCN, bem como o seu estado de proteção, de acordo com a 

legislação de São Tomé e Príncipe, está resumida na Tabela 4.4. A respetiva 

sazonalidade na área de estudo também é ilustrada na Tabela 4.5. 

 

Quatro das espécies de tartarugas marinhas (com exceção para a tartaruga 

cabeçuda), estão integralmente protegidas e incluídas nas medidas do 

Memorando de Entendimento para a conservação da tartaruga marinha da 

costa atlântica de África. Todas as cinco espécies estão listadas no Anexo I da 

CITES e no Anexo I da Convenção de Espécies Migratórias (Convenção CMS). 

Em São Tomé e Príncipe, o Decreto-Lei N.º 6/2014 e o Decreto Regional N° 3 

estabelecem o quadro de proteção para as espécies de tartarugas marinhas, 

incluindo a proibição da sua captura e comercialização. Todas as espécies, 

com a única exceção da tartaruga cabeçuda, estão classificadas como 

ameaçadas de extinção a nível nacional. 

 

A nível internacional, a tartaruga-de-couro e a tartaruga-de-pente são 

consideradas "criticamente em perigo", a tartaruga-verde e a tartaruga-

cabeçuda são consideradas "ameaçadas de extinção", a tartaruga-oliva e a 

tartaruga-ridley são consideradas "vulneráveis", de acordo com a Lista 

Vermelha da IUCN de espécies ameaçadas (IUCN, 2012). 
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Na África Central e Ocidental, as tartarugas marinhas há séculos, têm sido 

vítimas de exploração direta e ainda hoje continuam vulneráveis à captura 

acidental por frotas de pesca industrial (Billes et al., 2006). As fêmeas são 

procuradas pela sua carne, ovos e as conchas são usadas na indústria de 

artesanato local. Em algumas áreas de África, a pesca tradicional de tartarugas 

marinhas ainda persiste (Billes et al., 2006). São ainda identificadas outras 

ameaças como a alteração severa do habitat (em particular o desenvolvimento 

nas praias de nidificação), a resultante da pesca e da poluição, incluindo a 

ameaça emergente de poluição por hidrocarbonetos ao longo da costa Oeste 

Africana (Billes et al, 2006; Tomas et al, 2010). 

 

De acordo com o 4º Relatório Nacional de Biodiversidade (2009), a Lepidochelys 

olivacea (Tartaruga-oliva) é a pequena das espécies de tartarugas. Em São 

Tomé, os pescadores conhecem-na por "tartaruga preguiçosa" porque são 

facilmente capturadas quando vão para a praia colocar os seus ovos. Por esta 

razão, a proteção desta espécie constitui uma prioridade para a conservação 

dos recursos naturais do arquipélago. O estudo realizado por Carvalho (2008), 

para a ONG MARAPA, informou que a população local captura esta espécie 

de tartaruga pela indisponibilidade de outros tipos de recurso alimentar como 

a carne. Também, os ovos e ninhos são capturados por razões tradicionais e 

culturais. Adicionalmente há necessidade de melhorar o conhecimento e 

conscientização sobre a importância do ecossistema marinho, e leis e prover 

recursos que regulem a proteção e a proibição da captura e venda de produtos 

com origem em tartarugas marinhas. 
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Tabela 4.4 Tartarugas marinhas potencialmente presentes na área de estudo 

Nome comum Nome 

científico 

Estado da lista 

vermelha da 

IUCN  

Estado de 

Proteção 

Em São Tomé e 

Príncipe  

Distribuição & 

Habitat 

Dieta 

Tartaruga de pente Eretmochelys 

imbricata 

Criticamente em 

perigo 

Ameaçada de 

extinção 

Em mares tropicais em 

geral, perto de recifes 

costeiros, baías, 

estuários e lagoas. 

Nidificam em praias de 

areia. 

Principalmente 

esponjas e outros 

habitadores do 

recife Herbívoros 

que pastam 

alimentando-se de 

ervas marinhas e 

algas. 

Tartaruga verde Chelonia mydas Ameaçadas de 

extinção 

Ameaçada de 

extinção 

Espécies subtropicais 

comuns em torno de 

ilhas oceânicas e zonas 

costeiras com praias de 

areia branca. 

Herbívoros que 

pastam 

alimentando-se de 

ervas marinhas e 

algas. 

Tartaruga 

Cabeçuda 

Caretta Caretta Ameaçadas de 

extinção 

 Ocupam todos os 

ecossistemas durante 

as suas vidas: praias 

(zona terrestre); água 

(zona oceânica); áreas 

junto das costeiras 

(zona “neritica”). 

Espécies carnívoras 

que se alimentam 

principalmente de 

moluscos, 

caranguejos, 

ouriços-do-mar e 

águas-vivas 

Tartaruga de couro Dermochelys 

coriacea 

Vulnerável 

(população 

global) e Dados 

insuficientes 

(Atlântico 

Sudeste 

subpopulação) 

Ameaçada de 

extinção 

Oceânica, tartaruga 

marinha de mergulho 

profundo, habita os 

mares tropicais, 

subtropicais e 

subpolares. As 

tartarugas fazem 

extensas migrações 

entre diferentes áreas 

de alimentação em 

diferentes estações do 

ano, de e para áreas de 

nidificação. 

Alimentam-se 

predominantement

e de alforrecas, 

salpas e sifonóforos 

Tartaruga Oliva Lepidochelys 

olivacea 

Vulnerável Ameaçada de 

extinção 

Amplamente presente 

nas regiões tropicais e 

subtropicais, 

especialmente em 

águas rasas com fundo 

lamacento, rica em 

detritos e pobre em 

salinidade. Prefere 

especialmente praias 

de nidificação apoiadas 

por vegetação de 

mangais 

Um alimentador 

geralmente 

oportunista 

alimentando-se de 

peixes, 

gastrópodes, 

camarões, ostras e 

algas. 

Fonte: Seaturtle.org; IUCN, 2015. Códigos de avaliação de ameaças referem-se a Lista Vermelha da 
IUCN de 2001 nas categorias e critérios da versão 3.1. Para obter mais informações sobre as categorias da 
IUCN, consulte (disponível em http://www.redlist.org) 

 
As tartarugas couro e verdes estão espalhadas pela África Ocidental e os seus 

locais de reprodução variam desde a Mauritânia até Angola (Fretey, 2001; 
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Billes et al., 2006). O limite sul para a tartaruga oliva é Angola e o limite sul 

para a tartaruga-de-pente é o Congo (Billes et al., 2006). As tartarugas oliva 

nidificam praticamente em todos os países ao longo da costa Oeste Africana 

da Guiné-Bissau até Angola (Billes et al., 2006). A Ilha de Bioko apresenta 

condições favoráveis para a nidificação, sendo considerada a segunda mais 

importante para as tartarugas de couro no Gabão (Tomas et al., 2010). 

 

No entanto, as tartarugas cabeçudas são encontradas predominantemente na 

parte norte da região e apenas esporadicamente aparecem ao sul do 

arquipélago de Cabo Verde. O acasalamento da tartaruga cabeçuda foi 

observado nas águas de São Tomé e a sua captura acidental também tem sido 

relatada em algumas ocasiões (Billes et al., 2006). Os pescadores descrevem a 

tartaruga cabeçuda como "rara" e não acreditam que nidifique em São Tomé. 

(Graff, 1996). Os juvenis desta espécie também foram observados nas águas de 

São Tomé e Príncipe, Gabão, Camarões e Congo (Fretey, 2001). No entanto, de 

acordo com a Sea Turtle Conservancy (2015), a tartaruga cabeçuda não faz 

ninho nas praias equatoriais, preferindo regiões mais subtropicais e 

temperadas para suas fases reprodutivas. 

 

As ilhas de Bioko e de São Tomé e Príncipe, no golfo de Guiné, também são 

considerados importantes locais de nidificação para as tartarugas verdes 

embora esta espécie também tenha sido registada ao longo de todas as costas 

da África Central (Billes et al., 2006). Segundo Girard et al. (2016) as praias de 

São Tomé e Príncipe constituem a colônia mais relevante para a espécie, 

representando uma estimativa média de 649 ninhos por ano. As ervas 

marinhas da Baía de Corisco, entre a Guiné Equatorial e o Gabão, fornecem 

uma ampla área de alimentação para as tartarugas-verdes adultas (Billes et al., 

2006).  

 

Um estudo realizado por Tomas et al. (2010) mostrou que as tartarugas-oliva, 

tartarugas-de-pente e tartarugas-de-couro foram todas registadas como 

nidificantes ao longo dos 15 quilómetros de praias de areia preta de costa sul 

da Ilha de Bioko. Bioko foi, portanto, identificada como uma ilha de 

importância crítica para a conservação de tartarugas marinhas dada a sua 

elevada densidade de tartarugas numa área geográfica tão restrita (Tomas et 

al., 2010). Para estas espécies, a época de nidificação coincide com a estação 

seca na ilha, começando no final de outubro, com pico em janeiro e 

estendendo-se até o final de março (Rader et al., 2006). A Figura 4.14 mostra o 

leque de tartarugas etiquetadas de Bioko registadas por Tomas et al. (2010). 

Embora nenhum estudo semelhante tenha sido realizado para as tartarugas 

das águas de São Tomé e Príncipe, este estudo mostra o tipo de movimento 

que poderá ser expectável. 
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Figura 4.14 Trajetórias esquemáticas de tartarugas etiquetadas entre Bioko Sul e o seu 

local de recaptura. 

Fonte: Tomas et al., 2010 

 

 

Estima-se que as maiores populações de nidificação de tartarugas-de-pente 

ocorram nas ilhas de São Tomé e Príncipe e na Ilha Bioko, e que exista uma 

importante população de juvenis famintos, sub-adultos e adultos do sexo 

masculino durante todo o ano (Monzón-Argüello et al., 2011). Em particular, foi 

avaliado que, em média, são colocados 152 ninhos de tartarugas-de-pente por 

ano nas praias de São Tomé e Príncipe, com particular incidência no lado 

oriental das ilhas (Girard et al., 2016). As fêmeas adultas apenas se encontram 

presentes nesta agregação durante a época de reprodução (novembro a 

fevereiro) (Monzón-Argüello et al., 2011). 

 

Este período de nidificação na África Ocidental para tartarugas de pente 

geralmente estende-se de julho a dezembro, com um pico em novembro 

(Armah et al, 1997). Outros especialistas sugerem que, em São Tomé e Príncipe 

a época de nidificação coincide com a estação seca, ou seja, com início no final 

de outubro, com pico em janeiro e estendendo-se até ao final de março (Rader 

et al., 2006; ecossistemas ENPAM-marinhos e costeiros, 2002, citado no 

Ministério dos Recursos Naturais e Ambiente Direcção-Geral do Ambiente, 

2007; Girard et al., 2016). Na Ilha do Príncipe, a época de nidificação para as 

tartarugas-de-pente ocorre de novembro a fevereiro (Monzón-Argüello et al., 

2011).  
 

Os principais locais de nidificação conhecidos para as tartarugas em São Tomé 

e Príncipe são mostrados na Figura 4.1. 
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Durante uma pesquisa ao longo das áreas profundas offshore, a este de São 

Tomé e Príncipe (ver Figura 4.15) foi observada uma tartaruga não 

identificada a norte da área do Bloco 12 (RPS, 2017). 

 Figura 4.15 Principais locais de nidificação conhecidos das tartarugas em São Tomé e 

Príncipe. 

Fonte: ERM, 2018 baseado em Graff, 1996 
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Tabela 4.5 Presença sazonal de Baleias e Tartarugas no Golfo da Guiné 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notas: Períodos de nidificação para certas espécies de tartarugas são coloridos em verde claro. Períodos de nidificação de pico também estão marcadas com a letra "P". Para certas espécies (coloridos em azul 
escuro), apesar de estarem potencialmente sempre presentes, há um período definido onde a sua presença nas águas de STP é mais provável. Estes são como se segue:  
Baleia-comum: agosto-setembro.  
Baleia Jubarte: julho-outubro  
Orca: junho-setembro 
Fontes: Weir, 2010; IUCN, 2018; 
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4.3.6 Aves marinhas 

 

Dada a localização offshore do Bloco 12, as aves potencialmente presentes na 

área são aves marinhas, as quais são definidas como pássaros que passam 

grande parte do seu tempo sobre ou à superfície do mar. As aves marinhas 

não são diretamente expostas ao risco das atividades de perfuração 

exploratória e de avaliação, no entanto, podem ser afetadas pelo evento 

improvável de um derrame de hidrocarbonetos a partir dos navios 

relacionados com o projeto ou do poço. 

 

O oeste Africano e o Mediterrâneo são as principais rotas de migração de aves 

que atravessam o Golfo da Guiné na jornada entre as áreas de reprodução e as 

áreas de invernação. Estima-se que 300.000 aves usem o tempo de passagem 

das rotas de migração da África Ocidental nas terras húmidas do Gabão 

(Findlay et al., 2006), enquanto apenas centenas de limícolas utilizem a área 

mais ampla do Golfo da Guiné, incluindo as ilhas São Tomé e Príncipe. 

 

O Golfo da Guiné não representa só um setor importante nas grandes rotas 

migratórias, mas também uma área importante para o acasalamento de aves 

marinhas. Estima-se que a zona da África Ocidental desde do Trópico de 

Câncer de Angola, seja sede de 13 espécies de aves marinhas que acasalam na 

área acima referida e que aí permaneçam cerca de 30.000 a 40.000 casais 

reprodutores (ICBP, 1984). 

 

Como resultado, as ilhas de São Tomé e Príncipe têm elevada importância 

para a conservação das aves. Numa revisão global, das áreas prioritárias para 

a conservação das aves, as ilhas de São Tomé e Príncipe foram classificadas 

como de importância critica.  

 

Estima-se que o número de espécies nas ilhas de São Tomé e Príncipe seja de 

89 espécies, incluindo 28 espécies endémicas e 14 ameaçadas mundialmente 

(BirdLife International, 2018).  

 

As aves marinhas que podem estar presentes na área de estudo incluem 

espécies que são classificadas pela Lista Vermelha da IUCN de 2018 como 

pouco preocupante (LC), vulnerável (VU), e quase ameaçada (NT). As 

espécies potencialmente presentes na área de estudo são apresentadas na 

Tabela 4.6. Apenas uma dessas espécies é protegida pelos regulamentos de São 

Tomé e Príncipe, o Atobá-pardo (Sula leucogaster) com a categoria de 

ameaçada de extinção no país. 
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Tabela 4.6 Espécies de aves marinhas potencialmente presentes na área de estudo  

Nome comum Nome cientifico Estado da Lista 

vermelha da 

IUCN  

Estado de Proteção 

Em São Tomé e 

Príncipe 

Observações 

Loango weaver Ploceus 

subpersonatus 

Vulnerável Nenhum Espécie costeira. 

Raramente vista em São 

Tomé e Príncipe 

Gaivina-de-bico-

vermelho 

Hydroprogne caspia Menor 

preocupação 

Nenhum Espécie costeira 

Garajau-comum Thalasseus 

snadvicensis 

Menor 

preocupação 

Nenhum Populações de não 

criação e costeiras podem 

ser vistas mais afastadas 

da costa fora da 

temporada de inverno. 

Andorinha-real Thalasseus 

maximus 

Menor 

preocupação 

Nenhum Espécie costeira. 

Andorinha-do-mar-

comum 

Sterna hirundo Menor 

preocupação 

Nenhum Espécie costeira. 

Raramente vista em São 

Tomé e Príncipe 

Andorinha-do-mar-

anã 

Sternula albifrons Menor 

preocupação 

Nenhum Espécie costeira. 

Raramente vista em São 

Tomé e Príncipe 

Damara tern Sternula 

balaenarum 

Quase 

ameaçada 

Nenhum Espécie costeira. 

Raramente vista em São 

Tomé e Príncipe 

Gaivina-preta Chlidonias niger Menor 

preocupação 

Nenhum Espécie costeira.  

Atobá-do-cabo Morus capensis Vulnerável Nenhum Offshore, a alimentar-se 

até 120 km de distância 

da colónia. Raramente 

vista em São Tomé e 

Príncipe 

Andorinha do ártico Sterna paradisaea Menor 

preocupação 

Nenhum Offshore. Presente durante 

a migração para locais de 

nidificação. 

Gaivina-de-dorso-

castanho 

Onychoprion 

anaethetus 

Menor 

preocupação 

Nenhum Offshore uma vez que é 

inteiramente pelágica. 

Reproduz-se em São 

Tomé e Príncipe 

Trinta-réis-preto Anous minutus Menor 

preocupação 

Nenhum Costeira e Offshore. 

Residente em São Tomé e 

Príncipe 

Trinta-réis-escuro Anous stolidus Menor 

preocupação 

Nenhum Áreas costeiras das ilhas. 

Residente em São Tomé e 

Príncipe 

Oceanodroma castro Hydrobates castro Menor 

preocupação 

Nenhum Offshore. Raramente se 

aproxima da costa. 

Rabo-de-palha-de-

bico-laranja 

Phaethon lepturus Menor 

preocupação 

Nenhum Costeiro e Offshore. Não 

nidifica em São Tomé e 

Príncipe 

Atobá-pardo Sula leucogaster Menor 

preocupação 

Sim – Ameaçada de 

extinção  

Costeiro e Offshore. 

Residente em São Tomé e 

Príncipe 

Andorinha-do-mar-

escura 

Onychoprion 

fuscatus  
Menor 

preocupação 

Nenhum Costeiro e Offshore 

Fonte: Compilação da ERM de IUCN, 2018. Monteiro et al., 1997. 
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Todas as espécies listadas como espécies offshore podem potencialmente estar 

presentes na área de estudo no Bloco 12 alimentando-se de peixes e outros 

animais marinhos, como lulas. As espécies Tern e Noddy também são 

relatadas pela IUCN como tendo sido encontradas em repouso em boias, 

destroços, navios, e em água aberta. As espécies indicadas como costeiras 

também podem ser observadas mais afastadas da costa, mas isso ocorre 

principalmente durante a migração. 

 

4.4 ÁREAS PROTEGIDAS 

O litoral e Zona Económica Exclusiva (ZEE) das águas de São Tomé e 

Príncipe, bem como as áreas perto da costa do Golfo da Guiné apresentam 

uma variedade de habitats que suportam uma fauna rica e diversificada. Os 

principais habitats costeiros encontrados ao longo do Golfo da Guiné incluem 

lagoas, baías, estuários e mangais (Heileman, 2009). Estes habitats não só 

hospedam uma biodiversidade rica, mas também servem como viveiros e 

zona de criação de numerosos peixes de importância ecológica e comercial e 

outras espécies marinhas, como mariscos, aves marinhas, tartarugas marinhas 

e mamíferos marinhos. 

 

A IUCN (World Conservation Union) define uma área protegida como: "uma 

área de terra e / ou mar especialmente dedicada à proteção e manutenção da 

diversidade biológica e dos recursos naturais e culturais associados, e geridas através 

de meios eficazes, legais ou outros " (http://www.iucn.org). 

 

A Tabela 4.7 apresenta as áreas protegidas e os biótopos da linha costeira 

adjacentes à área de estudo no Bloco 12, indicando os tipos de denominações 

(por exemplo, nacional / categoria proteção oficial; Reserva Nacional Parque 

/ natureza ou internacional; RAMSAR / BIA). Os parques nacionais Obô de 

São Tomé e Obô de Príncipe não foram considerados uma vez que são apenas 

terrestres e, portanto, as atividades de perfuração exploratória e avaliação 

propostas não representam qualquer potencial ameaça. A lista também inclui 

as áreas marinhas protegidas designadas em 2017 no Gabão, que estão mais 

próximas do Bloco 12. 

http://www.iucn.org/
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Tabela 4.7 Áreas Protegidas Costeiras e Marinhas nas proximidades de São Tomé e 

Príncipe  

Nome Tipo de Proteção 
Distância Mínima do 

Bloco 6 

Ilhas Tinhosas  

 Sítio RAMSAR  

 Áreas Importantes para as Aves e 

Biodiversidade (IBA) 

169.6 km 

Ilha de Ano-Bom (Guiné 

Equatorial) 

 Reserva natural da Guiné Equatorial 

 Sítio RAMSAR  

 Áreas Importantes para as Aves e 

Biodiversidade (IBA) 

150.5 km 

Parque Nacional de 

Akanda (Gabão) 

 Parque Nacional (Gabão) 

 Sítio RAMSAR  

 Áreas Importantes para as Aves e 

Biodiversidade (IBA) 

207.2 km 

Wongha Wonghe 

(Gabão) 

 Sítio RAMSAR  
159.1 km 

Parque Marinho da Ilha 

de Mbanie (Gabão) 

 Parque Marinho 
196.6 km 

Parque Marinho Pointe 

Denis (Gabão) 

 Parque Marinho 
163.6 km 

Parque Marinho Cape 

Lopez (Gabão) 

 Parque Marinho 
116.4 km 

Reserva Aquática Cape 

Lopez  Canyons (Gabão) 

 Reserva Aquática 
Adjacente 

Reserva Aquática de 

Caillou (Gabão) 

 Reserva Aquática 
156.3 km 

Reserva Aquática de 

Cape Esterias (Gabão) 

 Reserva Aquática 
193.0 km 

Reserva Aquática 

Mandji-Etimboue 

(Gabão) 

 Reserva Aquática 

117.0 km 

Reserva Aquática Delta 

de l’Ogooue (Gabão) 

 Reserva Aquática 
178.0 km 

Parque Nacional de 

Pongara (Gabão) 

 Parque Nacional (Gabão) 

 Sítio RAMSAR  
120.4 km 

Fontes: WDPA website, 2018 Ramsar website, 2018; Birdlife international web site, 2018. 

 

A localização dos locais protegidos e sensíveis mais próximos da área de 

estudo são discutidos abaixo e ilustrados na Error! Reference source not 

found.6. Estes incluem Parques Nacionais costeiros ou Reservas Naturais, 

Parques Marinhos, Reservas Aquáticas locais costeiros Ramsar, bem como 

áreas costeiras ou marinhas importantes para as aves (IBA). Todas essas áreas 

protegidas estão fora da área do Bloco 12 onde as atividades de perfuração 

exploratória e avaliação estão planeadas, e a uma distância significativa, com a 

exceção da Reserva Aquática Cape Lopez Canyons com as suas fronteiras 

ocidentais a este do Bloco 12.  

Há um conjunto de outros locais protegidos e parques nacionais ao longo das 

costas do Golfo da Guiné que não foram considerados devido à sua distância à 

do Bloco 12 ou devido à ausência de componente marinha.  
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Além dos locais protegidos a nível nacional na área (Parque Nacional, Reserva 

Natural), outras áreas de importância para a conservação são os locais Ramsar 

e Áreas Importantes para as Aves e Biodiversidade (IBA). 

 

Locais Ramsar  

"A Convenção sobre Zonas Húmidas" (Convenção de Ramsar, 1971) é um tratado 

internacional que visa manter o estado ecológico e uso sustentável da 

designadas “Zonas Húmidas de Importância Internacional”. Os critérios para 

a identificação de “Zonas Húmidas de Importância Internacional" incluem: (i) 

Locais que contêm tipos de zonas húmidas raras ou únicas representativas; (ii) 

locais de importância internacional para a conservação da diversidade 

biológica, que inclui critérios específicos sobre as espécies e comunidades 

ecológicas, aves aquáticas e peixes (Wetlands International, 2011). Os locais 

Ramsar são apresentados no Tabela 4.7 e mostrados na Error! Reference source 

not found.. 

 

Zonas Importantes para as Aves e Biodiversidade (ZIAs) 

O programa Zonas Importantes para a Avifauna (ZIA) é um esforço global 

para identificar e proteger as áreas que são de particular importância para as 

espécies de aves no mundo. Os locais são atribuídos pela BirdLife International 

e muitas vezes são já parte de uma rede de áreas protegidas. Para serem 

selecionados, os sítios devem reunir pelo menos uma das seguintes 

características: 

 Manter um número significativo de uma ou mais espécies 

mundialmente ameaçadas; 

 Ser um de um grupo de locais que juntos possuem um conjunto de 

espécies de distribuição ou endémicas; 

 Apresentar excecionalmente um grande número de espécies migratórias 

ou congregantes. 

 

Há cinco ZIA em São Tomé e Príncipe (Tabela 4.7), três em São Tomé (savanas 

norte de São Tomé, planícies Florestais de São Tomé e florestas montanhosas e 

densas de São Tomé), uma na Ilha do Príncipe (florestas Príncipe IBA) e existe 

um IBA marinho nas Ilhas Tinhosas, sendo este último o único onde são 

esperadas aves marinhas.  

 

Os parágrafos seguintes apresentam uma breve descrição de cada um dos 

sítios protegidos, incluindo aspetos costeiros ou marinhos. 

 

Figura 4.56 Áreas designadas costeiras e marinhas 
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Fontes: ERM baseado em: WDPA website, 2018; Ramsar website, 2016; Birdlife international web site, 

2016.   

 

 Ilhas Tinhosas (São Tomé e Príncipe) 

 

Com uma superfície de 23 hectares, as Ilhas Tinhosas (Error! Reference source 

not found.6) constituem o primeiro e único local Ramsar atual em São Tomé e 

Príncipe. São constituídas por duas pequenas ilhas rochosas com ausência da 

vegetação e sem presença humana permanente, encontrando-se a cerca de 22 

km a sul-sudoeste da Ilha de Príncipe. O local suporta uma importante 

comunidade de aves marinhas e serve como local de reprodução para mais de 

300.000 aves aquáticas migratórias (Ramsar, 2006). O local está situado a cerca 

de 169.6 km a noroeste do Bloco 12. 
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O local referido também é considerado como Área Importante para Avifauna, 

uma vez que abriga as maiores colónias de aves marinhas no Golfo da Guiné, 

incluindo espécies como o Atobá-pardo (Sula leucogaster), Andorinha-do-mar-

escura (Onychoprion fuscatus), Trinta-réis-castanho (Anous stolidusfifth), Trinta-

réis-preto (Anous minutus) e o Rabo-de-palha-de-bico-laranja (Phaethon 

lepturus), que também se reproduz regularmente no local em pequeno 

número. 

 

Os visitantes não-reprodutores das ilhas incluem, em pequenas quantidades, 

Rabo-de-palha-de-bico-vermelho (Phaethon aethereus), Atobá-grande (Sula 

dactylatra), Atobá-de-patas-vermelhas (Sula sula) e a mundialmente ameaçada 

Fregata aquila (Fregata aquila). Presume-se que estas aves venham de colónias 

da Ilha de Ascensão, a 2.500 km de sudoeste de São Tomé e Príncipe (BirdLife 

International, 2012d). 

 

 Parque Nacional de Akanda (Gabão) 

 

O Parque Nacional de Akanda, local Ramsar, está localizado a 15 km a norte 

da capital de Libreville (Figura 4.16), cercado pela Baía de Corisco.  é 

considerado o local mais importante no Gabão para as aves migratórias 

(Ramsar, 2009). Esta zona de baixa altitude é dominada por 35 mil hectares de 

mangais marinhos relativamente intactos, juntamente com florestas de 

pântanos e savanas relvadas (Ramsar, 2009). A variedade de habitats abriga 

várias espécies de plantas e animais, proporcionando assim áreas de 

nidificação para as aves migratórias, incluindo 35.000 a 40.000 Paleartic 

waders (Ramsar, 2009). 

 

Além da avifauna, este sitio também é uma área de alimentação significativa 

para a tartaruga-oliva e para a tartaruga-de-couro, sendo também um 

importante habitat e terreno fértil para a reprodução de peixes (bonga shad; 

Ethmalosa fimbriata e flathead mullet; Mugiel cephalus) e crustáceos (Ramsar, 

2009). 

 

Além de avifauna, este sítio também é uma área de alimentação significativa 

para as Tartaruga-de-kemp e Tartaruga-de-couro uma vez que nidificam nas 

suas praias.  

 

Devido à importante população de espécies de aves encontradas no local em 

questão, o parque também tem sido catalogado como uma área importante 

para a avifauna. As principais espécies de aves incluem a Andorinha-do-mar 

(Sterna balaenarum), sendo um visitante não-reprodutor comum entre junho e 

novembro. O local também é frequentado por mais de 30.000 aves pernaltas 

que se concentram na Baía de Corisco, incluindo o Borrelho-mongol 

(Charadrius mongolus), o Borrelho-do-deserto (Charadrius leschenaultii), o 

Borrelho-asiático (Charadrius asiaticus) e o Ostraceiro-europeu (Haematopus 

ostralegus).  

 

O local está localizado a aproximadamente 207 km a Este do Bloco 12. 
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 Ilha de Annobón (Guiné Equatorial)  

 

Este local protegido Ramsar é formado por uma ilha vulcânica de 23.000 ha 

pertencente à Guiné Equatorial e localiza-se a sudoeste da Ilha de São Tomé 

(Error! Reference source not found.). Também foi designado como Reserva 

Natural devido ao grande número de aves migratórias e plantas vasculares. 

Originalmente, esta ilha era desabitada e tinha uma elevada diversidade 

biológica, devido à sua localização remota (BirdLife International, 2012c). Os 

principais habitats deste local incluem recifes de corais, praias de areia ou 

cascalho, zonas de marés, e pelo menos um lago permanente. A sua fauna 

inclui algumas espécies endémicas, como o Annobón white-eye (Zosterops 

griseo virescens), Annobón paradaise fly-catcher (Terpsiphone smithii) e São 

Tomé Pigeon Bronze-naped (Columba malherbii) (BirdLife International, 2012c). 

A área também é importante para o turismo, a pesca tradicional e a 

agricultura de subsistência. 

 

A Ilha de Annobón também é considerada uma Área Importante para a 

Avifauna devido às 19 espécies de aves registadas, 12 das quais se pensa 

serem residentes. Aves marinhas presentes incluem Trinta-réis-preto (Anous 

minutus), Atobá-pardo (Sula leucogaster), Rabo-de-palha-de-bico-laranja 

(Phaethon lepturus), Gaivina-de-dorso-castanho (Sterna anaethetus) e Trinta-réis-

escuro (Anous stolidus) (BirdLife International, 2012e). 

 

O sítio está localizado a cerca de 150,5 km Sudoeste do Bloco 12. 

 

 Parque Nacional de Pongara (Gabão) 

 

O Parque Nacional da Pongara está localizado a leste da floresta da Bacia do 

Congo, na margem sul do estuário do Gabão (Error! Reference source not 

found.6). Os habitats incluem Mangais e Zonas ribeirinhas, Pântanos, 

Florestas costeiras e inundadas, savanas relvadas e vários rios (Ramsar, 2009). 

As áreas de inundação e redes ribeirinhas do parque levaram a que este fosse 

também protegido pela Convenção Ramsar. O Parque abriga uma grande 

população de aves migratórias e mais de 10.000 limícolas paleárticos em 

hibernação. A área é também um importante terreno fértil para a tartaruga-de-

couro criticamente em perigo (Dermochelys coriacea). O local serve também 

como um habitat importante para a tartaruga-de-pente criticamente em perigo 

(Eretmochelys imbricata), da tartaruga-verde também ameaçada de extinção 

(Chelonia mydas), e a tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea). Entre os mamíferos 

terrestres protegidos, os mais relevantes são o gorila (Gorilla gorilla) e o 

elefante africano (Loxodonta africana) (Ramsar, 2009). 

 

O sítio está localizado a cerca de 178 km a Leste do Bloco 12.  

 

Parques Marinhos do Gabão 

 



 

ENVIRONMENTAL RESSOURCES MANAGEMENT IBERIA S.A.  KOSMOS ENERGY  STP 

 135 

Em 2017, o governo do Gabão designou 9 Parques Marinhos, incluindo 

3 a uma distância de aproximadamente 116 km, 164 km 197 kmdo 

Bloco 12 de São Tomé e Príncipe (Ilha Mbanie, Cape Lopez e Pointe 

Denis) que protegem aproximadamente 932 km2. Estas áreas 

recentemente designadas estão principalmente focadas na conservação 

de habitats marinhos e recursos pesqueiros, bem como na proteção 

áreas de reprodução, áreas de desova e áreas de crescimento e 

alimentação para grupos de fauna tais como mamíferos marinhos, 

peixes, crustáceos, aves e répteis (tartarugas marinhas). 

 

Reservas Aquáticas do Gabão  

 

Em 2017, o governo do Gabão designou 11 reservas aquáticas, 

incluindo 4 a uma distância relativamente pequena do Bloco 12 de São 

Tomé e Príncipe (Caillou, Delta de l’Ogooue, Cabo Esterias e Mandji-

Etimboue) e um adjacente (Cape Lopez Canyons) que protegem 

aproximadamente 14.481 km2. Estas áreas recentemente designadas 

estão principalmente focadas na gestão da pesca, a fim de garantir a 

segurança alimentar para a população, uma vez que incluem áreas de 

desova de peixes. Estes locais também são conhecidos por abrigar uma 

biodiversidade significativa e também são importantes por serem áreas 

de alimentação para aves e tartarugas marinhas. 

 

4.5 ATIVIDADES SOCIOECONÓMICAS 

4.5.1 Caraterísticas Gerais 

A República Democrática é composta por duas ilhas com o nome de São Tomé 

e de Príncipe. Tem uma superfície de 1.001 km2 e um Produto Interno Bruto 

(PIB) de US $ 372 milhões em 2017 (CWF, 2018) com um Rendimento Nacional 

Bruto per capita (RNB) de cerca de US $ 1.720 em 2016 (World Bank, 2018). A 

capital é São Tomé. 

 

São Tomé e Príncipe é um país de língua portuguesa que foi descoberto em 

1471 e é independente desde 1975. 

 

De acordo com o Banco Mundial (2016), São Tomé e Príncipe tem um mercado 

pequeno, uma economia frágil e é altamente vulnerável aos choques exógenos 

e às alterações climáticas, devido à sua insularidade. No entanto, São Tomé e 

Príncipe tem oportunidades significativas para diversificar a sua economia 

através da agricultura, do turismo, da pesca, bem como da produção de 

petróleo e gás. 

 

Esta seção descreve as condições socioeconómicas existentes que podem ser 

impactadas pelas atividades do projeto. Embora não sejam esperadas 

interações com as atividades em terra, a interferência com atividades de 

transporte marítimo e de pesca poderá ocorrer durante todo o programa de 
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perfuração exploratória e de avalição. Não se espera que os recursos costeiros 

possam ser afetados pelas atividades propostas pelo projeto. 

 

4.5.2 Demografia 

A população das ilhas de São Tomé e Príncipe descende principalmente de 

colónias portuguesas, que chegaram pela primeira vez no final do século XV, e 

do número muito maior de escravos africanos trazidos para a produção de 

açúcar e tráfico de escravos. Aproximadamente 100 anos após a abolição da 

escravatura em 1876, a população foi ainda moldada pelo uso generalizado de 

trabalhadores contratados não-qualificados de outras colónias africanas de 

Portugal, que trabalhavam em plantações de café e cacau. Nas primeiras 

décadas após a abolição, a maioria dos trabalhadores foi trazida de Angola 

sob um sistema semelhante ao da escravidão. Outros trabalhadores 

contratados de Moçambique e Cabo Verde, assolado pela fome, chegaram pela 

primeira vez no início do século XX sob contratos de curto prazo e tiveram a 

opção de repatriação, embora alguns tenham optado por permanecer em São 

Tomé e Príncipe.  

 

A população santomense de hoje consiste de mestiços (descendentes crioulos 

dos imigrantes europeus e escravos africanos que primeiro habitaram as 

ilhas), forrós (descendentes de escravos africanos libertos), angolares 

(descendentes de escravos africanos fugidos que formaram uma comunidade 

no sul da Ilha de São Tomé e hoje são pescadores), serviçais (trabalhadores 

contratados de Angola, Moçambique e Cabo Verde), tongas (crianças nascidas 

localmente de trabalhadores contratados), e um menor número de europeus e 

asiáticos. (CWF, junho de 2018). 

 

De acordo com o CIA World Factbook, São Tomé e Príncipe tem uma 

população de 201,025 habitantes (estimativas de julho de 2017) com uma taxa 

de crescimento anual em torno de 1,72% (estimativas de 2017). A estrutura 

etária jovem do país - mais de 60% da população tem menos de 25 anos - e alta 

taxa de fertilidade garante o crescimento futuro da população. Em particular, 

a faixa etária da população entre 0 e 14 anos de idade compreende 41,85% 

(42,781 homens/ 41,354 mulheres) da população, enquanto a faixa etária entre 

25 e 54 anos compreende 30,82% (Figura 4.6). De acordo com os resultados do 

census 2011, a população da Ilha do Príncipe é de 6.000 habitantes (World 

Population Review, 2015).  

 

O país é predominantemente urbano, com os habitantes urbanos a perfazer 

72,8% da população total (CWF, 2018). Embora a alfabetização e a frequência 

da escola primária tenham melhorado nos últimos anos, São Tomé continua a 

enfrentar dificuldades para melhorar a qualidade da educação e aumentar sua 

taxa de conclusão do ensino secundário. 
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Figura 4.67 Pirâmide populacional de São Tome e Príncipe em 2016 

Fonte: CWF, 2018 

 

4.5.3 Economia 

De acordo com o CIA World Factbook (2018) o Produto Interno Bruto (PIB- 

taxa de cambio oficial) de São Tomé e Príncipe em 2017 foi estimado em  372,4 

milhões de US dólares. O valor do PIB de São Tomé e Príncipe entre 230 países 

está na posição 209, na economia mundial.  

 

Em 2017, o crescimento económico desacelerou para uma taxa de 3,9%, uma 

vez que o ímpeto da despesa pública foi restringido pela redução das entradas 

externas. A inflação homóloga aumentou para 7,7% no final de 2017, 

impulsionada principalmente por chuvas fora de época e fatores pontuais, 

como novos impostos e taxas de importação. Encontram-se em curso esforços 

para fortalecer as receitas através da cobrança de impostos atrasados e da 

introdução de um imposto sobre o valor acrescentado (IVA). Em 2018, espera-

se que o crescimento económico permaneça em torno de 4% e acelere 

gradualmente no médio prazo, apoiado por projetos financiados externamente 

nos setores de construção, agricultura e turismo. 

 

A economia do país é representada principalmente pelo setor de serviços, que 

constitui 73,4% (estimativa) do PIB em 2017, enquanto o setor agrícola foi 

responsável por 11,8% e o setor da indústria por 14,8% (CWF, junho 2018).  

 

As principais culturas e produtos agrícolas cultivados nas ilhas incluem cacau, 

coco, sementes de palma, copra, canela, pimenta, café, bananas, papaias, 

feijões; a construção leve, têxteis, sabão, cerveja, processamento de peixe e 

madeira são as principais indústrias (CWF, 2018). Em 2014, as exportações de 

São Tomé e Príncipe foram lideradas pelo cacau (grãos e preparações), 

representando 91,4% das exportações totais do país (ITC, 2015).  
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O turismo é um dos principais contribuintes para o setor de serviços, tendo 

contribuído em 31,0% para o PIB em 2016 (WTTC, 2017). Um dos principais 

objetivos dos programas de desenvolvimento do governo, incluindo a 

melhoria e organização das infraestruturas do território, é o de facilitar o 

desenvolvimento do turismo (www.sao-tome.com, ND). Outros grandes 

contribuintes para a atividade económica são a agricultura e a construção, 

orientada para investimentos estrangeiros. Nos últimos anos, aumentou o 

interesse pela aquisição de direitos de exploração de petróleo do país, o que 

ajudará a aumentar as reservas e a oferecer um crescimento mais inclusivo por 

meio das operações locais e dos componentes do projeto social. 

 

A força de trabalho está envolvida principalmente na agricultura de 

subsistência e pesca. Há uma escassez geral de trabalhadores qualificados e 

estima-se que a taxa de desemprego em 2017 tenha sido de 12,2% (CIA, 2018). 

 

4.5.4 Portos 

Existem dois portos principais: um na cidade de São Tomé e outro em Santo 

António na Ilha do Príncipe. O principal porto comercial nas imediações da 

área de estudo é o Porto de São Tomé, localizado na Baía Ana Chaves, 

localizado no nordeste da Ilha de São Tomé e na periferia da cidade de São 

Tomé. O porto é relativamente pequeno e é composto por um cais e um 

pontão. O cais tem 200 metros de comprimento com uma profundidade de 

três metros. Tem um pequeno calado e, como resultado só pode acomodar 

pequenos navios. Os grandes navios têm que ancorar a mais de uma milha 

offshore onde a carga é descarregada para pequenos navios (OIT, 2010). 

 

O porto de São Tomé é assim, um tipo de porto aberto numa enseada, com 

uma profundidade de ancoragem entre 9,4m a 10m, e uma profundidade de 

cais de carga entre 1,8m e 3m. Não existe nenhum terminal de petróleo, doca 

seca e ferrovia (ports.com, 2018). Em Santo António, no Príncipe, existe um tipo 

de porto costeiro natural. Este assume a forma de um pequeno porto, com 

uma profundidade de ancoragem de 9,4m a 10m e com uma profundidade de 

cais carga entre 1,8m e 3m. Também não tem terminal de petróleo e doca seca, 

e tem um calado máximo de 17,9m (Searates, 2018). 

 

Em 2006, o porto foi usado por 19 navios, com um total de 153.769 DWT 

(Hydrographer da Marinha, 2006). De acordo com a UNCTAD (2018), a frota 

mercante nacional em 2017 era de 18 navios, com um 18.300 DWT 

combinados. 

 

Desde 2011, a empresa petrolífera estatal angolana Sonangol tem operado o 

Porto de São Tomé no âmbito de um contrato de concessão de 30 anos (The 

Economist, 2014). 

 

À luz das limitadas instalações portuárias, atividades como reabastecimento, 

fornecimento de suplementos e transbordo muitas vezes ocorrem no mar 
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através da transferência de carga navio-a-navio (ship-to-ship - STS,) 

(Globalsecurity.org, 2018). 

 

O cais em Neves, onde a ENCO, empresa nacional de combustíveis, tem as 

suas principais instalações de armazenamento, permite que os navios 

descarreguem o combustível através de mangueiras "Sealine". O cais de Porto 

Alegre, de Santa Catarina e de Água- Izé estão inoperativos (CGD, 2014). 

 

Em abril de 2017 iniciaram-se as obras de modernização e ampliação da área 

de armazenamento de contentores do Porto de São Tomé para resolver o 

congestionamento no porto de Ana Chaves, financiado pela União Europeia 

com mais de 1 milhão de euros. 

 

Em 2015, o Governo assinou um memorando de entendimento com a empresa 

chinesa "China Harbour Engineering Company Ltd" para construir um porto 

de águas profundas na área de Fernão Dias, distrito de Lobata, a 12 

quilómetros da capital São Tomé e Príncipe, com um custo de mais de US $ 

800 milhões, que seria uma infraestrutura portuária de classe mundial e 

desenvolvido para as necessidades logísticas do Golfo da Guiné. No entanto, o 

Fundo Monetário Internacional (FMI) não apoiou o projeto. 

 

O executivo santomense decidiu substituir o projeto de construção do porto 

comercial de águas profundas, por um porto de pesca a ser construído em São 

Tomé, avaliado em 70 milhões de euros. Em 2017, a China foi apontada como 

um novo parceiro estratégico que, no âmbito do investimento privado, 

moldaria a implementação do projeto (“Tela Non”, 2018). 

 

4.5.5 Pescas comerciais 

A pesca em São Tomé e Príncipe representou 4,7% do PIB nacional em 2012 e 

empregou cerca de 15% da população ativa (FMI, 2012). O sector das pescas é 

dominado pela pesca tradicional de pequena escala para espécies demersais e 

pequenos pelágicos na plataforma continental (Afonso et al., 1999; Carneiro, 

2011), embora também operem no país frotas semi-industriais e industriais. A 

plataforma alargada encontra-se a sul do Príncipe e também na envolvente 

das ilhas Tinhosas (Carneiro, 2011). Na região, o sector das pescas representa 

uma importante fonte de emprego e de moeda estrangeira, pois a maioria dos 

atuns e mariscos pescados são exportados (FCWC, 2012). Para uma grande 

parte da população dos países africanos circundantes, o peixe é a única fonte 

de proteína animal (FCWC, 2012). 

 

O setor pesqueiro é administrado pelo Ministério da Agricultura, 

Desenvolvimento Rural e Pescas (Alegre, 2010). A Direção-Geral das Pescas 

reporta ao ministério sobre questões relacionadas com as pescas, tais como as 

lacunas na gestão e, gestão das frotas de pesca artesanal e semi-industrial. A 

gestão das frotas pesqueiras artesanais e semi-industriais envolve o 

cadastramento de embarcações e pescadores, bem como a monitorização das 

suas atividades pesqueiras (Alegre, 2010). 
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São Tomé e Príncipe tem a abundância de peixes e recursos marinhos, como 

um recurso económico da ilha. Nos últimos anos, o sector das pescas tem 

observado um elevado nível de investimento público. Os operadores privados 

têm sido encorajados a entrar na indústria de transformação do peixe para 

preparar produtos de exportação, principalmente para destinos europeus. No 

entanto, a maioria dos peixes de São Tomé e Príncipe continua a ser 

processada no exterior, dificultando o potencial do país para agregar valor e 

aumentar o emprego (Economic Outlook Africano, 2014). O mercado doméstico 

de pesca necessita de melhor organização principalmente devido à existência 

de infraestruturas limitadas para vender peixe e também pela necessidade de 

uma melhor formação dos operadores do sector. (FMI, 2012). 

 

Dados da FAO (2007) estimam volumes de recursos piscatórios exploráveis 

em São Tomé e Príncipe de 12.000 toneladas por ano de espécies costeiras 

(aproximadamente 4.000 toneladas de pelágicos costeiros, 2.000 toneladas de 

espécies demersais e 6.000 toneladas de crustáceos) e 17.000 toneladas por ano 

de grandes espécies pelágicas (Carneiro, 2011). Há pouca informação 

disponível sobre a biomassa na Zona Económica Exclusiva (ZEE) de águas 

mais profundas, mas acredita-se que é na sua maioria composta por espécies 

pelágicas grandes e migratórias, particularmente o atum. Dados de PIPA 

(1994) estimam valores de biomassa que variam entre 60.000 e 100.000 

toneladas. O País pesca apenas nas águas costeiras da sua ZEE, e como 

resultado, o seu potencial é sub explorado dado que as capturas poderiam 

atingir o dobro da quantidade, melhorando assim o mercado interno, o 

rendimento nacional em particular para a população que vive das atividades 

de pesca (FMI, 2012). 

 

Relativamente a grandes espécies pelágicas migratórias, as frotas estrangeiras 

são responsáveis pela maioria das suas capturas. Os pequenos pelágicos são 

capturados tanto por pescadores artesanais santomenses como por frotas 

industriais estrangeiras, embora neste último caso, o alvo principal sejam as 

grandes espécies pelágicas migratórias. 

 

Pesca Costeira Artesanal e Semi-industrial  

O Grande Ecossistema Marinho da Corrente da Guiné (GEM) é considerado 

abundante em recursos marinhos vivos, incluindo stocks residentes de apoio a 

pesca artesanal (Heileman, 2009). Entre 1990 e 2005, 85% foi produzido por 

pescadores artesanais deficientemente equipados e os restantes 15% com a 

pesca industrial (Ovie & Raji, 2006). 

O setor artesanal usa uma variedade de equipamentos para pescar (ver Tabela 

4.8). Os pescadores artesanais usam barcos conhecidos como pirogas (ver 

Figura 4.18), que variam entre 3,5 a 12 m de comprimento (GOVERNO STP, 

2009; Carneiro, 2011) e podem acomodar entre 1 e 6 pescadores a bordo. Os 

motores dos barcos (quando disponíveis) podem variar entre 6,5 e 15 cv (FAO, 

2008; Carneiro, 2011; Belhabib, 2015). O governo de São Tomé e Príncipe 

classifica os barcos de fibra de vidro entre 12 e 15 m como 'semi-industriais'. 
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Estes navios pescam principalmente nas zonas mais ricas a sul da Ilha do 

Príncipe. No entanto, uma proporção significativa da frota de pesca artesanal 

é composta por canoas sem motores. Estas embarcações estão restritas a 

operar a apenas algumas milhas náuticas do litoral. As estimativas mais 

recentes são de que existem cerca de 4.000 pescadores artesanais e 5.000 

mulheres envolvidas em atividades relacionadas com a pesca (Klueh et al., 

2007; Belhabib, 2015). Neste setor, a mulher compra peixe do pescador e depois 

processa e vende esse peixe nos mercados locais. As populações de peixes 

demersais (nas águas costeiras de fundo) de São Tomé e Príncipe são o 

principal alvo dos pescadores artesanais (FAO, 2008). 

 

Tabela 4-8 Frota e equipamento do setor de pesca artesanal 

Descrição  Pescado alvo N° 

Pesca de arpão; mergulhadores de praias 
ou de pequenas canoas. 

Peixes demersais e 
cefalópodes; Tartarugas 
marinhas 

350 
mergulhadores 

Redes de arrasto de praia, pesca de 
arrasto e pesca na praia 

Peixes demersais e 
cefalópodes 

Não conhecido  

Linhas de mão e redes de emalhar para a 
pesca de superfície e de fundo; pequenas 
canoas de madeira (3-6 m) com vela e 
remos. 

Espécies de peixes 
demersais, 
ocasionalmente pequenos 
pelágicos 

10.012 

Redes de emalhar para a pesca de 
superfície e de fundo; barcos de madeira 
de tamanho médio (6-8 m) com motor 
(8–15 cv). 

Espécies de peixes 
demersais, 
ocasionalmente pequenos 
pelágicos 

290 barcos 

Redes de cerco com retenida; grandes 
barcos de madeira (8–12 m) com motor 
(25–20 cv) 

Espécies de peixes 
pelágicos pequenos 

114 barcos 

Linha de mão para pesca de superfície e 
fundo; grandes barcos de fibra de vidro 
de convés aberto (8–13 m) com motor 

Espécies de peixes 
demersais, 
ocasionalmente pequenos 
pelágicos 

3 barcos 

Linha de mão para pesca de superfície e 
fundo; grandes barcos de fibra de vidro 
de convés fechado (8–13 m) com motor 

Espécies de peixes 
demersais, 
ocasionalmente pequenos 
pelágicos 

2 barcos 

Fonte: Krakstad, Isebor and Alvheim, 2006. 

 

As limitadas informações de captura disponíveis para a pesca artesanal 

mostram que as espécies mais comumente capturadas são os esparídeos 

(Pagrus spp), também conhecidos localmente como 'pargo' e o cherma 

Polyprion americanus. Embora as frotas estrangeiras sejam responsáveis pela 

maioria das capturas de grandes espécies pelágicas migratórias, algumas das 

espécies mais pequenas são frequentemente capturadas por embarcações 

artesanais locais e são comumente encontradas em mercados santomenses. 

Estas incluem a cavala e carapau rodado, Decapterus macarellus e D. 

punctatus; sardinha espanhola, Sardinella aurita; e diferentes espécies de 

carangidae e peixes voadores, Cheilopogon spp (Carneiro, 2011). 
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As unidades populacionais de peixes demersais das pescarias artesanais 

encontrados nas águas costeiras de São Tomé e Príncipe são constituídos 

maioritariamente por populações combinadas do Atlântico Centro-Este e 

Oeste (Carneiro, 2011). Estes são na sua maioria capturados perto da costa por 

pescadores semi-industriais usando barcos motorizados sendo a conservação 

do pescado efetuado com gelo. As espécies principais capturadas incluem 

carangas (Lutjanus spp.), wet African goatfish (Pseudupeneus prayensis) e vários 

tipos de esparídeos (Pagellus coupei, momyros, camariensis, Angolares dentão e D. 

congolensis) (DIPA, 1994). 

Em algumas operações de pequena escala de pesca costeira o uso de redes de 

pequena malha é usado para pescar peixes juvenis que ainda não tiveram a 

oportunidade de se reproduzirem. Além disso, o uso de produtos químicos e 

explosivos para a pesca são comuns e têm um grande impacto destrutivo nas 

populações de peixes (Heileman, 2009), principalmente quando realizado em 

viveiros costeiros. Tem sido relatado que ao longo dos últimos 30 anos, houve 

uma redução no tamanho e na qualidade do pescado, havendo evidências de 

redução na receita económica e no emprego, e um aumento de conflitos entre 

a pesca artesanal e comercial (ACOPS / UNEP, 1998; Heileman de 2009). A 

sobre-exploração das populações de peixes e peixes migratórios por grandes 

frotas internacionais podem ter um impacto negativo sobre as comunidades 

de pescadores artesanais de São Tomé e Príncipe, em particular, devido à sua 

elevada dependência de peixes para subsistência. 

 

O mais recente perfil completo de capturas por espécies, disponibilizado pela 

FAO, inclui informações até 2006. As capturas anuais totais têm flutuado ao 

longo dos anos, no entanto, a quantidade de captura é de cerca de 4.000 

toneladas por ano (Tabela 4.9; FAO, 2008). 
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Figura 4.18 Exemplos de pirogas usadas na pesca artesanal 

Fonte: CapMarine, 2017. 

 

Tabela 4-9 Produção de pesca artesanal e semi-industrial. 

Ano Pesca artesanal (t) Semi-industrial (t) Total (t) 

2000 4.000,2 42,7 4.042,9 

2001 3.655,5 36,5 3.692 

2002 3.790,6 29,4 3.820 

2003 4.005,9 32,1 4.038 

2004 4.103,5 37,8 4.141,3 

2005 4.025,1 517 4.076,8 

2006 3.967,3 22,1 3.989,4 

Fonte: FAO, 2008. 

 

Os pescadores artesanais em São Tomé e Príncipe exercem a sua atividade em 

23 praias de pesca no litoral e em 12 praias secundárias (ver Figura 4.19; 
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Belhabib, 2015). A captura de reconstrução realizada por Belhabib (2015) para 

São Tomé e Príncipe mostra que as capturas neste setor aumentaram 

gradualmente de 1.500 toneladas em 1950 para 4.700 toneladas em 2002, após 

as quais sofreram flutuações (Belhabib, 2015). Isto representa 90% da 

capacidade total de pesca de São Tomé e Príncipe (FAO, 2008b). 

 

Os pescadores artesanais têm acesso a locais de pesca ao longo da costa, e 

aqueles que utilizam embarcações motorizadas têm acesso a locais mais ricos 

no lado sul de São Tomé, como o Ilhéu das Rolas, Porto Alegre, Monte Mario e 

Novo Brasil (FAO 2008; Belhabib 2015; Carneiro 2011). No Príncipe, os campos 

pesqueiros estão localizados nas partes do norte da ilha (Figura 4.19), como 

Sto. António, Estalheiro, Capitania, São Pedro, Concon e João (FAO, 2008). As 

áreas em redor das Ilhas Tinhosas, localizadas a sul do Príncipe, são também 

locais de pesca populares para pescadores artesanais e de subsistência 

(Carneiro, 2011; Belhabib, 2015).  

 

Embora parte da frota artesanal seja motorizada, alguns autores observaram 

que isso é principalmente uma precaução de segurança e que, por outro lado, 

não são capazes de ter acesso a áreas mais distantes (Carneiro, 2011), e se 

encontram restritos a poucas milhas náuticas da costa. Dados recentes 

recolhidos pelas ONG’s ATM e MARAPA, através do acompanhamento de 

pescadores semi-industriais com um GPS, mostraram como os pescadores de 

Santana, na Ilha de São Tomé, conseguem atingir distâncias de mais de 60 km 

da costa (Kikedamungu, 2017), que lhes permite pescar nas águas dentro dos 

limites do Bloco 12 (Figura 4.20)  

 

Figura 4.19 Mapa das comunidades de pescadores artesanais de São Tomé (à esquerda) e 

Príncipe (à direita). 

Fonte: FAO, 2008. 

 

Há também registos de pescadores artesanais a operar ao largo da costa do 

Gabão, Camarões e em alguns casos da Guiné Equatorial (Klueh et al., 2007; 

Carneiro, 2011). A frota semi-industrial pode, por vezes, desembarcar nesses 
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países e transferir o peixe ou, noutras vezes, transferir peixe para outros 

navios no mar. O transbordo de captura entre países e em águas abertas 

complica ainda mais os registos pesqueiros (GOVERNO STP, 2009; Carneiro, 

2011; Belhabib, 2015). A frota semi-industrial também é considerada parte da 

pesca doméstica no Gabão, Camarões e Guiné Equatorial, independentemente 

da sua origem (Carneiro, 2011). O único tipo de monitorização realizado a esse 

respeito é através de "chefes de praia" que coletam dados sobre as capturas. 

No entanto, esses dados não são consistentes, uma vez que a recolha de dados 

depende exclusivamente do chefe, que pode não estar a monitorizar as 

capturas de maneira consistente (Carneiro, 2011). 

 

Dado o afastamento da área de estudo da costa de ambas as ilhas de São Tomé 

e Príncipe, é improvável a interferência das operações propostas com a pesca 

artesanal, embora possível para os pescadores semi-industriais. 

 

Figure 4.7 Results of GPS tracking of semi-industrial fishermen. 

Fonte: Kikedamungu, 2017. 

 

 

Pesca Industrial Offshore 

Dentro do Grande Ecossistema Marinho da Corrente da Guiné (GEM) da 

Corrente da Guiné há um grande movimento transfronteiriço abrangendo 

populações de peixes transzonais e populações de peixes migratórios, que são 

alvo das frotas marítimas comerciais offshore (Heileman, 2009). As espécies 

exploradas incluem pequenos pelágicos, sardinha redonda (Sardinella aurita), 

anchova europeia (Engraulis encrasicolus)), grandes peixes pelágicos 

migratórias, como um atum (K. Pelamis, T. Albacores e T. obesus), crustáceos 
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como o camarão rosa e castanho (Penaeus notialis e Parapenaeopsis atlantica 

respetivamente), choco (Sepia officinalis hierredda) e espécies demersais, 

como a corvina mandioca (Pseudotolithus senegalensis), a corvina longneck 

(P. Typus) e o pargo Africano dourado (Lutjanus fulgens) (Mensah & Quaatey, 

2002; Heileman, 2009). 

 

As pescarias mais ricas da região são, porém, encontradas na área de 

ressurgimento de Benguela para sul em direção à costa de Angola. A Nigéria e 

o Gana contribuem com cerca de metade dos desembarques relatados no GEM 

da Corrente da Guiné, no entanto também pescam na área alguns países da 

UE, como Espanha, França e também o Japão (Heileman, 2009). 

 

Embora São Tomé e Príncipe tenha um grande potencial para a pesca 

comercial nacional dentro de sua ZEE, a produção é limitada pela tecnologia e 

infraestrutura (FAO, 2008b). Existem instalações limitadas para o 

processamento do peixe capturado; existe apenas uma unidade de produção 

de gelo em São Tomé e o custo do combustível na ilha leva a que a maior parte 

da pesca artesanal seja realizada por embarcações não motorizadas (DTIS 

2006; FAO, 2008b). Além dessa restrição, o porto principal é de reduzida 

dimensão e as más condições das estradas em São Tomé dificultam o 

transporte do pescado para o mercado (FCO, 2010; DTIS, 2006). 

 

A pesca comercial em São Tomé e Príncipe é realizada por frotas industriais 

estrangeiras, seguindo acordos bilaterais de pesca, como por exemplo com a 

União Europeia (EU), ou, joint ventures ou acordos privados. O Acordo de 

Parceria no Domínio da Pesca com a UE foi concluído em 2007. O atual 

Protocolo, pendente de renovação, ao acordo de parceria no domínio das 

pescas abrange o período de 23.5.2014 - 22.5.2018 com uma contribuição 

financeira de 710 000 euros por ano durante 3 anos e 675.000 € durante o 4º 

ano, dos quais uma contribuição específica de 325.000 € é dedicada ao apoio 

da política de pescas de São Tomé e Príncipe. O acordo tem um subsídio de 

captura indicativo de 7.000 toneladas por ano. 

 

Este acordo de pesca permite que os navios da UE, principalmente de 

Espanha, Portugal e França, pesquem nas águas de São Tomé e Príncipe e faz 

parte dos acordos de pesca da rede de atum na África Ocidental. As suas 

capacidades de pesca atuais incluem 34 navios atuneiros (28 atuneiros e 6 

palangreiros) (UE, 2018). 

 

A frota industrial procura espécies como o atum albacora, Thunnus albacares; 

atum patudo, T. obesus; gaiado, Katsuwonus pelamis; espadarte do Atlântico, 

Xiphias gladius; e várias espécies de tubarões, como o tubarão-martelo, Sphyrna 

spp.; mako, Isurus spp.; e tubarão azul, Prionace glauca (Carneiro, 2011). A 

atividade da frota tende a ser mais intensa durante a época de migração do 

atum que ocorre entre maio a meados de outubro.  

 

Tal como acontece com a maioria das pescarias pelágicas oceânicas, espera-se 

que existam numerosas espécies capturadas que não as espécies-alvo acima 
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enumeradas. Um estudo de Belhabib (2015) destinado a reconstruir os dados 

pesqueiros, encontrou alguns registos de captura acessória para as frotas 

industriais estrangeiras. Estas capturas acessórias consistiam em espécies de 

marlim azul, sailfish, Peixe fumo (Acanthocybium solandri), dourado-do-mar 

(Coryphaena hippurus), barracuda (Sphyraena barracuda), peixe-porco (Balistes 

capriscus) e vários tubarões (Belhabib, 2015). 

 

As embarcações de rede de cerco com retenida variam de 25 a 115 metros e 

têm capacidade de congelamento a bordo para armazenamento até 2.000 

toneladas. Os métodos usados para procurar e detetar diretamente os 

cardumes de atum incluem o uso de binóculos de alto desempenho, radar, eco 

batímetro, sonares e boias satélites ligados a dispositivos de agregação de 

peixes (Fish Aggregating Devices - FADs) artificiais e naturais. Uma vez 

localizados os peixes, o evento de pesca em si não leva mais do que algumas 

horas e consiste em colocar a rede em volta do cardume, enfiar e puxar a rede, 

seguido da transferência dos peixes a bordo. A rede de cerco é colocada a uma 

profundidade entre 120 m e 250 m da superfície do mar e pode estender-se até 

2 km de comprimento total (circunferência). 

 

As embarcações pelágicas de longo curso estabelecem uma linha principal de 

deriva, de até 50-100 km de comprimento, que são marcadas em intervalos ao 

longo de seu comprimento com boias de rádio (Dahn) e boias para facilitar a 

posterior recuperação. Uma linha pode ser deixada à deriva até 18 horas antes 

da recuperação, por meio de um transportador potente a uma velocidade de 

aproximadamente 1 nó. 

 

A principal justificação para os acordos de pesca incluírem unicamente 

espécies pelágicas migratórias é que estas não são alvo das frotas artesanais de 

São Tomé e Príncipe. Os pescadores artesanais operam predominantemente a 

poucas milhas marítimas da costa e procuram espécies principalmente 

demersais e pequenos pelágicos, enquanto a zona de operação da frota 

estrangeira é para além de 12 milhas náuticas (22 km) da costa até o limite da 

ZEE (CE, 2012). 

 

4.5.6 Tráfego Marítimo 

A densidade de trafego marítimo é relativamente baixa nas águas de São 

Tomé e Príncipe em relação ao tráfego marítimo do Golfo da Guiné (Kaluza et 

al., 2010; Maritimetraffic.com, 2018). A Figure 4.21821 apresenta a densidade 

marítima na área. O tráfego marítimo é influenciado por:  

 Tráfego comercial do Porto de São Tomé para os países de África 

Ocidental;  

 Tráfego comercial da Nigéria, Guiné Equatorial, Camarões e Gabão para 

o resto do mundo, via África do Sul e na América do Sul;  

 Embarcações de pesca comercial. 
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Figure 4.218 Densidade de Tráfego Marítimo na área de estudo 

Nota: o polígono vermelho representa aproximadamente a localização do Bloco 12 

Fonte: www.marinetraffic.com, 2016.  

 

4.5.7 Turismo 

O crescimento do turismo em África em 2017 foi estimado em 8%. A região 

consolidou a sua recuperação em 2016 e atingiu o recorde de 62 milhões de 

chegadas internacionais (UNWTO, 2018). Em 2016, uma estimativa de mais de 

52.0000 chegadas foi registada em São Tomé e Príncipe, tendo gerado cerca de 

55 milhões de dólares de rendimento (African Statistical Yearbook de 2017, 

quoted by M.A.E.C.of Spain, 2018)  (African Statistical Yearbook de 2017, quoted by 

M. A.E, Spain 2018).Em 2014, a equipa de viagem da CNN elegeu São Tomé e 

Príncipe como um dos seus destinos de sonho (Travel CNN, 2014). 

 

A indústria do turismo tem vindo a crescer desde 1990, e está focada em São 

Tomé e nas Ilhas rochosas das Rolas, Santana e Príncipe. Como mencionado 

na Seção 4.5.3, de acordo com o Conselho Mundial de Viagens & Turismo 

(2017), a contribuição total de Viagens & Turismo para o PIB (incluindo efeitos 

mais amplos do investimento, da cadeia de abastecimento e do rendimento 

induzido) foi de 2293,5 mil milhões de dobras são-tomense  em 2016 (31,0% do 

PIB) e deverá crescer 7,5% para 2464,9 mil milhões de dobras são-tomense 

(31,7% do PIB) em 2017. Em 2016, o setor de Viagens e Turismo criou 8.500 

empregos (14,2% do total de empregos). Espera-se que este valor aumente 

6,9% em 2017 e permaneça inalterado em 9.000 postos de trabalho (11,5% do 

emprego total) em 2027. 

 

As atrações turísticas são predominantemente baseadas no clima tropical das 

ilhas e paisagens virgens. Além disso, devido à ligação histórica, a categoria 

de nicho emergente de visitar as antigas plantações de café e açúcar 

designadas como "Roças" também tem sido um fator de atração (Eurimonitor 

International, 2013). As informações de Viagens e Turismo de São Tomé e 
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Príncipe citam as praias, montanhas e cachoeiras como sítios para visitar e a 

pesca desportiva, mergulho, observação de baleias, tartarugas e pássaros 

como atividades a realizar. 

 

A capacidade de alojamento do setor em 2010 (FMI, 2012) foi de 517 quartos e 

842 camas em 30 estabelecimentos hoteleiros. 

 

Apesar do potencial turístico de São Tomé e Príncipe, o acesso limitado às 

ilhas, o porto de águas rasas e o reduzido número de voos por semana são 

restrições ao desenvolvimento da indústria (Euromonitor International, 2013 e 

Investidores Africano, 2009).  

 

São omé e Príncipe também é palco de torneios internacionais de pesca de alto 

mar. A pesca desportiva de espadim, espadarte, atum e veleiro (Tourism Board, 

2014), é comum entre maio e outubro, sendo o pico entre julho e setembro, 

devido à temporada de pesca do Espadim Azul do Atlântico (African Eden, 

2014). 

 

4.5.8 Infraestruturas e Atividade Industrial 

Infraestruturas 

São Tomé e Príncipe carece de infraestruturas de transportes modernas, como 

portos, aeroportos e estradas, necessárias ao desenvolvimento do setor 

privado e estimular o crescimento. A rede de estradas de São Tomé e Príncipe 

estende-se por cerca de 1.180 km das quais 250 são pavimentadas (FMI, 2012). 

Não há transporte público rodoviário ou ferroviário nas ilhas. Esta limitação 

tem impacto sobre o comércio internacional levando a elevados custos de 

transporte, limitando a competitividade, desencorajando o investimento 

nacional e estrangeiro e dificultando o crescimento económico (FMI, 2012). 

Existem 2 aeroportos principais, um em São Tomé e outro em Santo António 

na Ilha do Príncipe tendo ambos sido recentemente modernizados 

(Nationsencyclopedia de 2015), e estando prevista nova modernização e 

ampliação para o aeroporto de São Tomé. 

 

Estão planeadas ações de desenvolvimento focadas em infraestruturas básicas 

e de comunicação. Entre estes desenvolvimentos está incluído um cais de 

pesca a ser construído em São Tomé e avaliado em 70 milhões de euros, com a 

ajuda de investimentos estrangeiros. 

 

Em São Tomé e Príncipe as atividades industrias de médio porte estão 

relacionadas com o cacau e produção de cerveja, (UNEP, 2013). 

Cabos submarinos  

As Figura 4.2292 e Figura 4.23103 mostram a localização de cabos de rede 

submarina internacionais em África e no Golfo da Guiné, respetivamente. 
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O cabo submarino CAE (costa africana para a Europa) corre ao longo da costa 

oeste da África entre a França e a África do Sul, ligando 22 países. Estende-se 

por 17.000 km e tem uma capacidade potencial de 5.12 Tbps. O sistema de 

cabo é gerido por um consórcio de 19 operadores e administrações de 

telecomunicações, e a primeira fase entrou em serviço em dezembro de 2012, 

ligando a praia do Melão em São Tomé ao continente. Em abril de 2018, o cabo 

submarino ACE foi cortado perto de Nouakchott, na Mauritânia, resultando 

em interrupções de conectividade em vários países (ESMF for ACE cable, 

2010; Oracle 2018). 

 

É improvável que o programa de perfuração exploratória e de avaliação 

proposto interfira com a rede de cabo submarino em águas profundas dado 

que a localização final dos poços de avaliação e de exploração evitará as áreas 

ocupadas por estes cabos. 

 

Figura 4.229 Localização da rede submarina de cabos internacionais em África  

 
Fonte: ACE, 2012.  
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Figura 4.2310 Cabos submarinos internacionais chave no Golfo da Guiné: ACE (verde) SAT-

3/WASC (azul claro), GLO1 (roxo), WASC (azul escuro) e o principal (blue). 

 
Nota:Polígono vermelho representa aproximadamente a localização do Bloco 12 

Fonte: http://www.submarinecablemap.com/ (2018)  

 

4.5.9 Atividades de Petróleo e Gás 

O Golfo da Guiné é conhecido pelos seus recursos de hidrocarbonetos tendo 

algumas Companhias petrolíferas independentes começado a procurar 

licenças de exploração em São Tomé e Príncipe na década de 1990 (HRW, 

2010). A proximidade das águas offshore de São Tomé e Príncipe a sistemas 

comprovados de hidrocarbonetos nas águas territoriais adjacentes do Gabão, 

Camarões, Guiné Equatorial e Nigéria sugere o potencial de hidrocarbonetos, 

o que é apoiado pelos dados sísmicos e pelos escoamentos de petróleo vistos 

na Ilha de São Tomé (ERHC, 2014). 

 

Atualmente, várias empresas exploram o fundo do mar ao longo dos 129.000 

km2 da ZEE (Zona Económica Exclusiva) de São Tomé e Príncipe, que se 

divide em 19 Blocos. 

 

O primeiro leilão de Blocos na ZEE de São Tomé realizou-se em 2010 e nos 

últimos oito anos o governo de São Tomé já assinou oito contratos de partilha 

de produção. 

 

Os esforços de São Tomé e Príncipe para estabelecer as bases para um 

eventual desenvolvimento de recursos offshore foram inicialmente afetados em 

virtude de uma disputa com a República Federal da Nigéria sobre a fronteira 

marítima entre os dois países (HRW, 2010). Foi assinado um tratado entre a 

Nigéria e a República Democrática de São Tomé e Príncipe sobre a Zona de 

Desenvolvimento Conjunto (ZDC) de petróleo e outros recursos (como a 

pesca). A ZDC é uma sobreposição entre as zonas económicas exclusivas 
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(ZEE) dos dois países e foi assinado em fevereiro de 2001, tendo entrado em 

vigor em janeiro de 2003 (Biang, 2010). No âmbito deste acordo, São Tomé 

receberá 40% de qualquer lucro com petróleo obtido da ZDC e a Nigéria 60% 

(HRW, 2010). As atividades relacionadas com o sector de petróleo e gás na 

ZDC começaram em 2005 e encontram-se atualmente em fase exploratória. 

Não foram encontradas até à data reservas comercialmente exploráveis. O 

programa a médio prazo do governo tem como pressuposto a não existência 

de produção futura de petróleo visto as perspetivas de produção futura 

estarem mais incertas, após o abandono pela empresa de petróleo Total da 

ZDC em 2013 (IMF, 2015).  

 

A área independente de licença ZEE de São Tomé e Príncipe é uma área de 

prospeção na qual ainda não ocorreu qualquer perfuração (Error! Reference 

source not found.). 

 

4.5.10 Recursos Arqueológicos 

O arquipélago tem vários edifícios de natureza religiosa e militar, datados da 

primeira fase da ocupação Portuguesa, que foram erguidos nas duas cidades 

costeiras e nos seus arredores, São Tomé e Santo António (Ilha do Príncipe), 

nos séculos XVI e XVIII (Castaño, 2012). Além disso, as antigas plantações de 

café e açúcar designadas como "Roças" e as atuais plantações de cacau 

tornaram a ilha num dos maiores produtores mundiais de cacau do século XX, 

sendo estes considerados recursos de património cultural. 

 

Em 25 de julho de 2006, o Governo de São Tomé e Príncipe oficialmente 

ratificou a Convenção da UNESCO sobre a Proteção do Património Mundial 

Cultural e Natural, tornando-se o 183º Estado-Parte a adotar a Convenção. São 

Tomé e Príncipe é um estado membro da Small Island Developing States da 

UNESCO (SIDS). No entanto, ainda não foram inscritos sítios do Património 

Mundial na última lista apresentada (UNESCO, 2016). Em 2015, tiveram lugar 

workshops coorganizados pela UNESCO em São Tomé e Príncipe sobre 

inventários de base comunitária para uma estratégia de salvaguarda nacional 

do património imaterial cultural (UNESCO, 2016). 

 

Não há informações publicamente disponíveis sobre o potencial submarino 

património arqueológico. 

 

4.5.11 Setor da Saúde em São Tomé e Príncipe 

São Tomé e Príncipe tem uma população de aproximadamente 201,025 

habitantes (2017 est.), com 41.85% de idade inferior a 14 anos (homens 42,781/ 

mulheres 41,354, e uma esperança de vida, estimada em 67 anos para homens 

e 71 anos para mulheres em 2016, (CWF, WHO, 2018). 

 

O sistema de saúde em São Tomé e Príncipe é quase exclusivamente fornecido 

pelas estruturas públicas, dispostas em dois níveis: distrital e central. Servindo 

todo o país e localizado na capital de São Tomé no distrito de Água Grande, o 



 

ENVIRONMENTAL RESSOURCES MANAGEMENT IBERIA S.A.  KOSMOS ENERGY  STP 

 153 

Hospital Aires de Menezes está focado nos cuidados de saúde secundários. É 

o único hospital que lida com cuidados gerais e especializados, e 

hospitalização associada. A Ilha de Príncipe tem o Hospital Dr. Manuel 

Quaresma Dia da Graça, que fornece medicina interna, pediatria, serviços de 

maternidade e, ocasionalmente, realiza cirurgias. A nível distrital, com foco na 

atenção primária à saúde, existem sete (incluindo Água Grande) centros de 

saúde distritais (o que inclui uma equipa de saúde que compreende um clínico 

geral, enfermeiro, técnico de farmácia, técnico de epidemiologia, e pessoal de 

apoio social e técnico), 28 centros de saúde (unidades de base na estrutura de 

cuidados de saúde, cada um dirigido por um enfermeiro) e 17 unidades de 

saúde comunitárias espalhadas por São Tomé e Príncipe. 

 

Com a cooperação de ONG's e de países como Portugal, China e Brasil, entre 

outros, São Tomé e Príncipe desenvolve vários programas de saúde em três 

domínios principais: saúde reprodutiva e sexual; doenças não transmissíveis e 

doenças transmissíveis. Também desenvolve programas de saúde para 

prisioneiros, militares e paramilitares (Ministério da Saúde STP, 2017). 

 

São Tomé e Príncipe também possui um Centro Nacional de Doenças 

Endémicas, que visa organizar e coordenar a vigilância, prevenção e controle 

de epidemias endémicas e de alto risco e combater doenças infeciosas e outras 

doenças com impacto na saúde pública (Ministério da Saúde STP, 2017). Estes 

centros estão principalmente focados no combate ao HIV / AIDS, malária e 

tuberculose. 

 

A cooperação técnica brasileira no setor de saúde permitiu a criação e 

instalação do primeiro laboratório nacional de referência no combate à 

tuberculose. A doença tem uma taxa de incidência de cerca de 97 casos / 100 

mil habitantes por ano e em 2017 registou 144 novos casos, segundo o 

Programa Nacional de Combate à Tuberculose. 
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5 AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL, SOCIAL E DE SAÚDE 

5.1 INTRODUÇÃO 

O presente capítulo apresenta uma avaliação dos potenciais impactos das 

atividades planeadas de perfuração exploratória e de avaliação a serem 

executadas no Bloco 12 offshore de STP. A avaliação considera o potencial e a 

forma como o Projeto  poderá afetar os recetores existentes no ambiente físico, 

biológico e humano na área do Projeto. 

 

5.2 METODOLOGIA 

A finalidade da avaliação de impactos é identificar e avaliar a significância dos 

potenciais impactos nos recetores e recursos físicos, biológicos e sociais 

identificados; desenvolver e descrever as medidas de mitigação que irão ser 

implementadas para minimizar os potenciais efeitos adversos e intensificar os 

potenciais benefícios; e informar sobre a significância dos impactos residuais 

que permanecerão após a mitigação. 

 

A metodologia adoptada para o presente ESHIA é consistente com a 

metodologia usada pela KOSMOS e pela ERM na avaliação ambiental e social 

dos potenciais efeitos das atividades offshore / em mar alto noutras geografias 

e em atividades anteriormente realizadas em São Tomé e Príncipe. 

 

A avaliação de impactos é executada nas seguintes etapas principais:  

 Identificação dos potenciais recetores ambientais e sociais; 

 Identificação das atividades do programa exploratório e de avaliação 

proposto que podem potencialmente contribuir ou causar impactos 

nos recetores ambientais e sociais; 

 Desenvolvimento de medidas de mitigação a serem aplicadas tendo 

em vista a redução dos potenciais impactos; e 

 Avaliação da magnitude provável do impacto residual (dependendo 

da sua intensidade, duração, escala, etc.), bem como da sensibilidade 

do ambiente recetor do impacto, a fim de determinar a sua 

importância. 

 

5.2.1 Desenvolvimento de Medidas de Mitigação 

Um dos objetivos principais de um ESHIA é identificar e definir as medidas 

de mitigação ambientalmente aceitáveis, tecnicamente viáveis e 

economicamente eficazes. As medidas de mitigação são desenvolvidas com a 

finalidade de reduzir os impactos negativos significativos identificados 

durante o processo do ESHIA até um ponto em que estes não tenham 

quaisquer efeitos adversos, e com a finalidade de criar ou melhorar os 

impactos positivos como é o caso dos benefícios ambientais e sociais. Neste 

contexto, o termo “medidas de mitigação” inclui os controlos operacionais 

bem como as ações de gestão.  
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Nos casos em que seja identificado um impacto significativo, é explorada uma 

hierarquia de opções conforme indicado de seguida: 

 

Figura 5.1 Hierarquia da Mitigação  

Fonte: ERM, 2018 

 
5.2.2 Significância dos impactos 

A finalidade da avaliação de impactos é identificar e avaliar a significância dos 

potenciais impactos nos recetores e recursos identificados; desenvolver e 

descrever as medidas de mitigação que irão ser tomadas para evitar ou 

minimizar quaisquer potenciais efeitos adversos e intensificar os potenciais 

benefícios; e informar sobre a significância dos impactos residuais (ou seja, 

depois da implementação das medidas de mitigação). A metodologia proposta 

está alinhada com as diretrizes da ANP-STP 2015, que foram consideradas 

apropriadas para o presente Projeto, e segundo as quais os potenciais 

impactos são avaliados em conformidade com os critérios de avaliação aceites 

a nível internacional. 

 

Magnitude do Impacto 

 

O termo ‘magnitude’ abrange todas as dimensões do impacto previsto 

incluindo:  

 O Tipo de impacto: uma descrição a indicar a relação entre o impacto e o 

Projeto (em termos de causa e efeito) por ex., direto, indireto, induzido; 

 A Abrangência ou Extensão do impacto: o “alcance” do impacto; local, 

regional, internacional (por exemplo se está confinado a uma área 

pequena em redor da Pegada do Projeto ou se este se irá estender por 

vários quilómetros …); e  

Eliminação na fonte 

Desenvolvimento de um projecto de forma que a caraterística que cause o impacto seja 

eliminada na etapa de desenho (por exemplo, a eliminação de uma corrente de resíduos).  
Redução na fonte 

Modificação do desenho do projecto ou dos procedimentos operacionais a fim de reduzir o 

impacto. Por exemplo, as medidas usadas para efetuar o processamento dos efluentes e dos 

materiais residuais estão enquadradas nesta categoria – este também é o caso para 

procedimentos de arranque suave “soft start” para as operações de VSP.  

Redução a nível do recetor  

Se um impacto não puder ser reduzido no local, então podem ser implementadas medidas fora 
do local do projeto – um exemplo seria o envolvimento prévio com os pescadores de forma a 
minimizar a potencial interferência com as atividades de pesca. 

Reparação ou correção  

Alguns impactos envolvem danos inevitáveis a um recurso. Em essência, a reparação envolve 

medidas do tipo restauração e restabelecimento. 

Compensação em espécie 

Nos casos em que não sejam possíveis outros métodos de mitigação ou estes não sejam 

completamente eficientes, então a compensação pode ser adaptada, em algum nível, às perdas 
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 A Duração do impacto: o período de tempo durante o qual um recurso / 

recetor pode ser afetado (por ex., Temporário, de Curto Prazo, de Longo 

Prazo, Permanente). 

  

A escala do impacto, a probabilidade de ocorrência e a frequência do impacto 

também serão usadas para avaliar a magnitude do impacto.  

 

A avaliação da magnitude global de um impacto é fornecida tendo em conta 

todas as dimensões do impacto descritas acima, permitindo assim determinar 

se um impacto tem uma magnitude negligenciável, pequena, média ou alta.  

 

Sensibilidade do Recetor 

 

A significância dos impactos irá depender da sensibilidade (também podem 

ser usados termos como vulnerabilidade e importância para se definir a 

sensibilidade) dos recursos e dos recetores a esse impacto específico (ou seja, 

até que ponto o recetor será submetido a uma mudança – negativa ou positiva 

– como resultado do Projeto (por ex., natureza do impacto)). 

 

A qualidade ou importância de um recurso será determinada tomando em 

consideração, por exemplo, a designação nacional ou internacional, a sua 

importância para a comunidade local ou para a comunidade em geral, a sua 

função ecossistémica ou o seu valor económico. A avaliação da sensibilidade 

dos recetores humanos, por exemplo, uma comunidade de pescadores ou um 

grupo social mas amplo, irá determinar a sua provável resposta a mudanças e 

a sua capacidade de adaptação e de gestão dos efeitos do impacto. 

 

Avaliação da significância 

 

A maior parte das atividades humanas causam algumas mudanças ao 

ambiente natural e social. A avaliação de impactos visa proporcionar 

informação para os responsáveis pela tomada de decisões e outras partes 

interessadas sobre a importância de cada impacto, a fim de facilitar a tomada 

de decisões sobre o Projeto, e para facilitar a identificação e o desenho ou 

planeamento da redução ou das medidas de mitigação.  

 

A avaliação de impactos apresentada no ESHIA é baseada no parecer da 

equipa do ESHIA, informada pelos requisitos legais, políticas governamentais 

nacionais e regionais, pelas actuais boas práticas da indústria e pelos pontos 

de vista das partes interessadas. Nos casos onde, ou não estejam disponíveis 

normas específicas ou, estas não providenciem informação suficiente por si 

próprias a fim de permitirem a classificação da significância, a avaliação da 

significância levou em consideração a magnitude do impacto e a qualidade, a 

importância ou a sensibilidade do recurso ou recetor afetado.   

 

A magnitude e a qualidade / importância / sensibilidade do recetor são 

analisadas em conjunto para avaliar se um impacto é, ou não, significativo, 

estabelecendo-se assim o seu grau de significância (definida em termos de 
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beneficio (se for positiva), Negligenciável, Menor, Significativo ou Severo). Os 

impactos classificados como negligenciáveis incluem aqueles que são ligeiros ou 

transitórios, e aqueles que se encontram no âmbito de mudanças ambientais e 

sociais naturais. Este princípio está ilustrado esquematicamente na Tabela 5.1.  
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Tabela 5.1 Critérios Gerais de Significância para os Impactos determinados no ESHIA 

  

Sensibilidade / Vulnerabilidade / Importância 
do  

Recurso/ Recetor 

Baixa Média Alta 

Magnitude do 
Impacto 

Negligenciável Negligenciável Negligenciável Negligenciável 

Pequeno Negligenciável Menor Moderado 

Média Menor Moderado Severo 

Alta Moderado Severo Severo 

Fonte: ERM, 2018 

 

As definições para as quatro categorias de significância dos impactos são as 

seguintes: 

 

 Impacto Negligenciável constitui uma instância onde um recurso ou recetor 

não será afetado de forma alguma por uma atividade específica ou caso o 

efeito previsto seja considerado como “imperceptível”; 

 

 Impacto Menor constitui uma instância onde será sentido algum efeito, mas 

onde a magnitude do impacto é suficientemente reduzida e se enquadra 

perfeitamente com os padrões aceites, e / ou o recetor tem um baixo nível 

de sensibilidade; 

 

 Impacto Moderado é um impacto que se enquadra nos limites e normas 

reconhecidos. Os impactos moderados podem abranger uma vasta 

variedade, desde um valor limite abaixo do qual o impacto é considerado 

mínimo até um nível que pode situar-se um pouco abaixo do que se 

consideraria o limite legal; e 

 

 Impacto Severo é um impacto onde um limite ou norma reconhecida 

podem ser excedidos, ou ocorrem impactos com uma magnitude alta em 

recursos / recetores altamente sensíveis / com um valor elevado. Um dos 

objetivos do ESHIA é alcançar uma posição onde o projeto não tenha 

quaisquer impactos elevados, especialmente impactos que possam 

perdurar a longo prazo ou estender-se a uma área vasta.  

 

5.2.3 Incerteza 

Os métodos de previsão são essencialmente avaliações qualitativas com base, 

na medida do possível, em indicadores específicos como prazos, volumes de 

recursos/efluentes, etc. Esta abordagem permite um razoável grau de 

exactidão na previsão de mudanças à situação de referência existente e efetuar 

comparações com padrões relevantes. Nos casos onde se assumem 

pressupostos, é explicada a natureza de qualquer incerteza que resulte do 
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processo de “previsão”. Quando apropriado, foi adoptada uma abordagem 

‘conservadora’. 

 

5.3 IDENTIFICAÇÃO DO IMPACTO 

O primeiro passo na identificação do impacto é identificar os vários tipos de 

atividades associadas com o programa de perfuração exploratória e de 

avaliação que podem, potencialmente, afetar os recetores físicos, biológicos e 

sociais. Estes estão identificados na Tabela 5.2 na forma de uma matriz. 

 

 

5.4 ESTRATÉGIA PARA A AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 

A estratégia geral para a identificação da magnitude dos impactos toma em 

consideração um cenário “conservador” em termos das atividades do Projecto, 

ou seja, considerando que são perfurados o número máximo de poços 

exploratórios no bloco (três) e que pelo menos um desses poços está sujeito a 

atividades de avaliação. Assim, considerando que a duração de  cada poço 

será no máximo de 70 dias (210 dias para todos os poços) e que as atividades 

de avaliação num ou dois poços seriam esperadas levar, no máximo, 60 dias 

(30 dias adicionais em cada poço de avaliação), a  duração total do processo de 

avaliação será de 270 dias .
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Tabela 5.2 Matriz dos Impactos relativamente ao Programa de Perfuração Exploratória e de Avaliação no Bloco 12 

    Ambiente Físico Ambiente Biológico Ambiente Social 
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1 Mobilização e desmobilização do navio-sonda/sonda A1      T1 M1   NT1 FS1    

2 Presença física do navio-sonda/sonda e das embarcações de apoio       T1 M1 SB1  NT1 FS1    

3 Operação das embarcações de apoio e dos helicópteros A1        SB1  NT1  E1   

4 Operação da unidade de perfuração A1     F1 T2 M2   NT1 FS1 E1   

5 
Operação das instalações em terra (base de suprimentos e base de 

helicópteros) 
         SA1   E1 I1 C1 

6 Operacões de Perfil Sísmico Vertical (VSP)      B2 F1 T2 M2   NT1 FS2    

7 Testes aos poços (flare) A1               

8 Uso de produtos e serviços a nível local             E1   

9 
Geração e gestão de resíduos incluindo a produção de descargas de 

águas residuais 
 W1  P1  F2 T3 M3 SB2   FS3 E1 I1 C1 

10 Descarga de cascalho e de lamas de perfuração  W2 B1 P1 B1 F2 T3 M3        

11 Tratamento, armazenamento e consumo de água doce             E1 I1  

E
v
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12 

Derrames de lamas, hidrocarbonetos derivados do poço (por ex., 

blow-out ou derrames de combustível (gasóleo) das embarcações 

ou do navio-sonda/sonda) 

AE1 AE1 AE1 AE1 AE1 AE1 AE1 AE1 AE1 AE1 AE1 AE1 AE1 AE1 AE1 

Fonte: ERM, 2018 

A1 Impactos na qualidade do ar e mudanças climáticas devido à descarga de poluentes atmosféricos M3 Impactos nos mamíferos marinhos devido à qualidade da água do mar derivada da descarga de efluentes e de resíduos para o mar 

W1 Impactos na qualidade da água do mar devido à descarga de efluentes e de resíduos para o mar SB1 Impactos nas aves marinhas devido à presença física do navio-sonda/sonda e às operações das embarcações de apoio 

W2 Impactos na qualidade da água do mar devido à descarga de cascalho e de lamas de perfuração SB2 Impactos nas aves marinhas devido à geração e gestão de resíduos  

B1 Impactos no leito do mar e nas comunidades bênticas devido à descarga de cascalho e de lamas de perfuração SA1 Impactos nas áreas costeiras sensíveis devido às operações das instalações em terra 

B2 Impactos nas comunidades bênticas derivados da geração de emissões de ruído durante as operações VSP NT1 Impactos na Navegação e Tráfego / Utilizadores marítimos 

P1 Impactos no plâncton devido às mudanças na qualidade da água do mar causada pela descarga de efluentes e de resíduos para o mar FS1 Impactos na Pesca devido à presença e operação do navio-sonda/sonda e às embarcações de apoio 

F1 Impactos na pesca devido à geração de emissões de ruído durante as operações VSP FS2 Impactos na Pesca devido à geração de emissões de ruído durante as atividades VSP 

F2 Impactos nos peixes devido à mudança na qualidade da água do mar causada pela descarga de efluentes e de resíduos para o mar FS3 Impactos na Pesca devido à mudança na qualidade da água do mar como resultado da descarga de efluentes para o mar 

T1 Impactos nas tartarugas marinhas devido à mobilização, desmobilização e presença do navio-sonda/sonda E1 Impactos na economia, emprego e meios de subsistência a nível local 

T2 Impactos nas tartarugas marinhas devido à geração de emissões de ruído durante as operações VSP I1 Impactos nas Infra-estruturas e Serviços Locais 

T3 Impactos nas tartarugas marinhas devido àqualidade da água do mar decorrente da descarga de efluentes e de resíduos para o mar C1 Impactos na Saúde e Segurança Comunitária  

M1 Impactos nos mamíferos marinhos devido à mobilização, desmobilização e presença do navio-sonda/sonda AE Impactos devido a potenciais eventos acidentais (derrames de hidrocarbonetos) 

M2 Impactos nos mamíferos marinhos devido à geração de emissões de ruído durante as atividades sísmicas VSP   
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5.5 IMPACTOS NO AMBIENTE FÍSICO 

 

5.5.1 Mudanças Climáticas e na Qualidade do Ar 

A1: Impactos na qualidade do ar e mudanças climáticas devido à descarga de poluentes 

atmosféricos 

A1.1: Impactos na qualidade do ar devido à descarga de poluentes atmosféricos 

Emissões atmosféricas resultam da operação dos motores do navio-

sonda/sonda e da embarcação de apoio (incluindo os propulsores de 

posicionamento dinâmico da unidade de perfuração), potenciais atividades de 

testes aos poços, exaustão dos geradores de energia e das operações do 

helicóptero. Durante a execução do Projeto podem ocorrer outras emissões 

para a atmosfera, a partir de fontes pontuais e não pontuais. No entanto, estas 

serão muito reduzidas mesmo num cenário conservador, e a sua ocorrência 

será mitigada através da existência de protocolos de manutenção que o 

Operador irá implementar de uma forma adequada. 

 

A libertação de gases poluentes para a atmosfera pode potencialmente afectar 

a qualidade do ar a nível local. No entanto, a fonte destas emissões 

(concentradas no local de posicionamento do navio-sonda/sonda) estará a 

uma distância de mais de 60 km dos recetores sensíveis mais próximos (por 

ex., comunidades / cidades costeiras). As emissões também serão libertadas 

pelas embarcações de apoio e pelos helicópteros ao longo da rota entre a área 

do Projeto e a base de abastecimento / aeroporto, e como tal, serão de 

natureza difusa, o que irá auxiliar na dispersão dos poluentes e na redução 

dos potenciais impactos. Espera-se que a taxa de dispersão deste tipo de 

emissões seja alta, devido à localização offshore do projeto e ao facto de que 

muitas das fontes são móveis. 

 

Os efeitos na qualidade do ar serão localizados e temporários nos locais de 

posicionamento das embarcações. Além disso, prevê-se que os níveis de 

concentrações de poluentes alcancem unicamente algumas dezenas de metros 

das fontes não se antecipando, de qualquer forma, que os poluentes alcancem 

os recetores em terra. 

 

Em resumo,os impactos na qualidade do ar resultantes das emissões 

relacionadas com o Projecto são pouco prováveis, dada a natureza localizada 

das emissões, a dispersão aérea no local e a ausência de recetores humanos nas 

proximidades da área do Projeto.  

 

As medidas incluídas no projecto para limitar as emissões atmosféricas 

durante as operações do Projeto incluem: 
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 Planeamento antecipado para assegurar a eficiência das operações, 

incluindo o planeamento das deslocações das embarcações de apoio para a 

faixa costeira. 

 Todos os geradores e equipamentos serão sujeitos a manutenção e 

condições de operação de acordo com os standards definidos pelo 

fabricante de forma a assegurar o seu funcionamento eficiente. 

 Monitorização regular do consumo de combustível e da eficiência dos 

motores, considerando potenciais reduções de geração de gases com efeito 

de estufa. 

 A duração do teste dos poços e o volume de hidrocarbonetos produzidos 

serão reduzidos tanto quanto possível, de forma a atingir os objectivos do 

teste. 

 Serão usados queimadores de alta eficiência (ou seja, baixo teor de NOx). 

 Será feita a monitorização visual da flare de forma a assegurar uma 

combustão eficiente bem como determinar a existência de hidrocarbonetos 

não queimados na eventualidade de uma irregularidade no 

funcionamento do sistema de tratamento de gases. 

 Será implementado um sistema para efetuar o registo da queima de 

hidrocarbonetos e todas as emissões serão registadas como parte do 

programa de gestão ambiental para o projeto ou operação. 

 O número de voos de helicóptero será limitado ao que for estritamente 

necessário, sem comprometer as operações ou a segurança. 

 Sempre que possível e sujeito à disponibilidade no porto terrestre, será 

dada preferência ao uso de combustível com baixo teor de enxofre 

(conformidade com o Nível II da versão revista do Anexo VI MARPOL 

73/78 que estipula os limites de emissões de dióxido de enxofre e de óxido 

de azoto dos exaustores de navios e proíbe as emissões deliberadas de 

substâncias que empobrecem a camada de ozono). 

 

Tendo em consideração a implementação das medidas de mitigação do Projeto 

bem como os controlos incluídos, inerentes ao design do projeto, juntamente 

com a natureza localizada das emissões, a sensibilidade do ambiente offshore e 

a taxa esperada de dispersão, o impacto residual na qualidade do ar é avaliado 

como Negligenciável. 

 

A.1.2: Impactos nas mudanças climáticas devido à descarga de poluentes atmosféricos 

São Tomé e Príncipe preparou em 2006, o  Programa de Ação Nacional para a 

Adaptação (NAPA) e Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC),e 

recentemente desenvolveu, com o apoio do Banco Mundial, um plano global 

de investimento multisetorial para identificar e priorizar as suas ações 

climáticas. O Ministério das Finanças, Comércio e Economia Azul, e o 

Ministério de Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente estão 

presentemente a liderar importantes iniciativas climáticas. Adicionalmente, 

com vista à promoção de estratégias intersetoriais, o país criou o Comité 

Nacional para as Mudanças Climáticas (CNMC) e o Conselho Nacional de 

Preparação e Respostas às Catástrofes (CONPREC). 
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De acordo com o último inventário nacional dos gases com efeito de estufa 

(GHG) desenvolvida em 2005, a remoção de GHGs foi superior às emissões. 

As emissões totais foram 99,2 ktCO2e (milhares de toneladas métricas de 

equivalente de dióxido de carbono) enquanto as remoções dos gases com 

efeito de estufa (GHG) foram de 629,3 ktCO2e, resultando em remoções 

líquidas de 530,2 ktCO2e. O setor da energia representou 71,41 por cento das 

emissões totais, seguido pela agricultura (14,71 por cento), processos 

industriais (6,73 por cento), e resíduos (6,68 por cento). 

 

Âmbito da Avaliação e Metodologia 

 

Na Tabela 5.4 é apresentada uma estimativa das emissões resultantes das 

operações com motores e com geradores durante a mobilização e 

desmobilização e relativamente às operações de perfuração no Bloco 12. 

 

Foi elaborada uma estimativa do consumo total de combustível com base nos 

pressupostos indicados a seguir: 

 Foi considerado um navio-sonda/sonda .  

 O consumo médio diário de combustível para o navio-sonda/ sonda é 

estimado em 18 toneladas/dia (aproximadamente 50 m3/dia) durante a 

deslocação e as atividades de perfuração (num local fixo).  

 É pouco provável que a mobilização e a desmobilização entre a área do 

projeto e a base logística em terra excedam os 5 dias. 

 Prevê-se que a duração do programa de perfuração exploratória e de 

avaliação tenha uma duração de aproximadamente 270 dias dependendo 

da configuração final. Esta estimativa considera a perfuração de três poços 

exploratórios (70 dias no máximo para cada um) e que dois destes serão 

submetidos a testes (ou seja, poço de avaliação) (30 dias no máximo para 

cada um). 

 Para as actividades de avaliação foram consideradas três embarcações de 

apoio com uma média diária de consumo de combustível estimada em 5 

toneladas por dia (aproximadamente 15 m3/dia) para cada embarcação de 

abastecimento. 

 Para os cálculos das emissões relevantes aos testes do poço, para um poço 

único de avaliação, a KOSMOS assume até 20.000 BOPD para 72 horas (3 

dias) mais 4.000,000 scf/hora (96 MMSCF/D) de gás metano por 72 horas 

(3 dias). Estas taxas são baseadas na capacidade máxima de equipamento 

temporário de flare típico / equipamento de teste de poço. 

A estimativa de consumo de combustível está ilustrada na Tabela 5.3. 
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Tabela 5.3 Estimativa do consumo de combustível das embarcações do Projecto por um 

período de 270 dias 

Embarcação Atividade 

Consumo médio 

de combustível 

(toneladas / dia / 

embarcação) 

Consumo 

total de 

combustível 

(toneladas) 

1 Navio-sonda 

/ sonda 

Mobilização para e da área 

do Projeto e base logistica 

de abastecimento às 

atividades de perfuração 

18 4.860 

3 Embarcações 

de 

Abastecimento 

Atividades de 

abastecimento entre a base 

logisticae a área do Projeto  

5 4.050 

Total   8.910 

Fonte: KOSMOS e ERM, 2018 

 

A estimativa das emissões associadas previstas foi calculada usando os 

factores de emissão baseados na metodologia proposta pela Associação 

Internacional de Produtores de Petróleo e Gás (IOGP) (anterior Fórum E&P / 

UNEP, 1997). 

Tabela 5.4 Estimativa de emissões atmosféricas totais  

Embarcações 

Gás de 

Emissão 

Factores de 

Emissão (Tráfego 

Marítimo) 

Gás Emitido 

(toneladas) * 

Potencial de 

Aquecimento Global (t 

CO2e) 

CO2 3.186 28.387 28.387 

CO 0.008 71 n.a 

NOx 0.059 526 n.a. 

SO2 2xS(1) 72 n.a. 

CH4 0.00027 2,4 60 

COVs 
0.024 214 

n.a 

Flaring (fatores de emissão da Ferramenta de Estimativa de Emissão de Carbono da IFC - 

CEET) 

CO2 3.101 40.000 124.445 

CH4 0.00027 226.017 472 

  TOTAL 153.364 

*: toneladas emitidas através do consumo de combustível durante operações de perfuração 

com uma duração de 270 dias (com 72 horas de flare). 

Nota: S(1) Pressupõe um teor de enxofre para o gasóleo marítimo de 0.4% por peso. 

Fonte: Toneladas de emissão / toneladas de combustível. OGP (Anteriormente designado por Fórum 

E&P, 1994). Métodos para Efetuar a Estimativa de Operações E&P. Relatório 2.59/197. Tabela 

4.11. 

 

A estimativa das emissões totais de GHG relacionadas com o projeto são de 

cerca 153.364 tCO2eq para as atividades de perfuração durante a totalidade da 

duração do Projeto (duração máxima de 270 dias para 3 poços, com testes 

realizados em dois dos poços). 

 

Tomando em consideração que as emissões nacionais de STP foram de 

196,63GgCO2eq· em 2006 (com base na segunda comunicação nacional relativa a 
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STP), as emissões do Projeto representam aproximadamente 0,0002% das 

emissões totais do País. Assim sendo, o impacto resultante nas mudanças 

climáticas é avaliado como Negligenciável. 

 

5.5.2 Ruído 

A presente secção analisa todo o ruído subaquático relacionado com os 

impactos das atividades do projeto. Tal inclui vários impactos conforme 

indicado na Tabela 5.2, tais como os produzidos pela mobilização e operação 

das embarcações do projecto e da perfuração propriamente dita e os que são 

derivados da execução das operações de perfil sísmico vertical. 

 

A Tabela 5.5 ilustra as fontes de ruído e níveis de som que irão provavelmente 

estar associados com as atividades do Projeto. Esta informação constitui a base 

da avaliação dos impactos do ruído nos recetores incluindo peixes, mamíferos 

marinhos e tartarugas. 

 

Tabela 5.5 Níveis e Frequências Típicas de Ruído Subaquático 

Fonte Nível de Ruído 

(dB re 1µPa) 

Frequência do 

Ruído 

(Hz) 

Ruído ambiente 

Mar calmo 60  

Ondas moderadas /ondulação 102 100-700 

Origem biológica (baleias 

comuns) 
160-186 20 

Ruídos relacionados com a Perfuração 

Navio-sonda / sonda 145-190 a 1 m da fonte 10- 10,000 

Embarcações de abastecimento 170-180 a 1 m 10-100 

Operacões de Perfil Sísmico 

Vertical (VSP) 

184.5- 195 a 1 m 0-50 

A pressão sonora é expressa numa escala de decibéis (dB) e referenciada como 1 micro Pascal a 1 m da fonte 

(dB re 1 µPa @ 1m) 

A frequência do som é expressa em Hertz. Somente o intervalo aproximado das frequências de pico está 

apresentado. É provável que existam frequências fora deste intervalo, mas que são inferiores em nível do 

som. 

Fonte: CEAA, 2004; OSPAR, 2009. 

 

Os parágrafos a seguir analisam os efeitos potenciais dos níveis de ruído 

esperados nos diferentes recetores. 

 

F1: Impactos nos peixes devido à geração de emissões de ruído 

Os níveis de ruído produzidos pelas operações de perfuração têm o potencial 

de afetar o comportamento de algumas espécies de peixes que são sensíveis ao 

som, nomeadamente ‘espécies com uma sensibilidade auditiva muito 

elevada’.  
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Foram observados efeitos comportamentais nos peixes entre 182-207 dB re 1 

μPa (rms) e entre 160 - 186 db re 1 μPa (pico) (Pearson et al. 1992, McCauley et 

al. 2000, Wardle et al. 2001).   

 

Só se prevêem os níveis de som em questão em localizações muito próximas 

das atividades do Projeto e especialmente durante a execução das operações 

VSP (Operacões de Perfil Sísmico Vertical), com duração prevista entre 24 e 48 

horas. De qualquer forma estima-se que os níveis de ruído irão diminuir para 

níveis com pouca probabilidade de terem efeitos nos peixes num raio de 1 a 3 

km da fonte.  

 

Entre as espécies com importância comercial nesta área, sabe-se que o atum-

fogo (Thunnus obesus); o atum-bonito (Katsuwonu spelamis) e atum-oledê 

(Thunnus albacares) utilizam o Golfo da Guiné como zonas de desova durante 

todo o ano, especialmente o atum-fogo e o atum-bonito que têm desovas 

múltiplas, enquanto o atum-oledê geralmente tem a desova entre janeiro a 

abril, sendo portanto, provável que estas espécies estejam presentes durante as 

actividades exploratórias e de avaliação. Os potenciais impactos nestas 

espécies e noutras espécies pelágicas grandes podem incluir um 

comportamento agressivo e uma perturbação da estrutura dos cardumes de 

peixes quando expostas a ruídos de embarcações conforme registado por Sarà 

et al. 2007 com relação ao atum-rabilho. No entanto o atum-oledê foi 

observado a ser atraído pela presença de embarcações e em alguns casos até 

continuounas proximidades da embarcação mesmo quando esta acelerou 

rapidamente para se afastar (Dagorn et al. 2001) demonstrando não ser 

afectado pelo ruído da mesma. 

 

relativamente ao potencial trauma auditivo, de acordo com Popper (2014), o 

valor limite para lesões recuperáveis é um pico superior a 207 dB re 1 μPa2 s, 

0-p ou 203-20/ SEL cum, o que implica que para um peixe sofrer trauma 

auditivo este deve ser exposto a esse nível de ruído durante centenas de horas 

e, portanto, o efeito é considerado improvável, especialmente dada a duração 

das atividades VSP. 

 

Adicionalmente, a natureza contínua do ruído produzido pelos motores das 

embarcações e do navio-sonda/sonda também reduz a probabilidade de 

reações de alarme nos peixes, que poderiam ocorrer durante as operações 

VSP. A adopção dos procedimentos de arranque suave conforme 

recomendado pelo JNCC (2017) para as operações VSP também podem 

contribuir para evitar a presença de peixes nas proximidades da fonte durante 

esse período, proporcionando-lhes tempo para se afastarem ou evitarem a 

aproximação à fonte do ruído à medida que os níveis aumentam 

progressivamente. 

 

Prevê-se, portanto, que os impactos nos peixes sejam limitados à duração das 

actividades e localizados nas proximidades das embarcações e do poço. 

Considerando também a implementação das recomendações do JNCC e os 
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procedimentos de manutenção aplicáveis aos motores das embarcações, o 

impacto do ruído nos peixes é avaliado como Negligenciável.  

 

T2: Impactos nas Tartarugas Marinhas derivados da geração de emissões sonoras  

Conforme indicado na Tabela 5.5 prevê-se que a principal fonte de ruído das 

atividades do Projeto sejam as operações VSP. Durante estas operações será 

usada uma fonte de energia sísmica. Esta é semelhante à usada durante os 

levantamentos sísmicos normais, mas, neste caso, a operação ocorre 

exclusivamente no local do poço e está limitada a uma duração típica de 8 a 

12h para ser finalizada. 

 

Prevê-se que o nível de pressão produzido pela fonte de ruído seja de 2.000 psi 

com uma gama de frequências entre 0 e 250 Hz, e que os picos do espetro de 

amplitude variem entre 184.5 e 196.5 decibéis (dB) re 1μPa / Hz a 4.5 m numa 

gama de frequências de 0-50 Hz. 

 

Pouco se sabe sobre a capacidade auditiva da tartaruga marinha ou sobre a 

sua dependência do som (passiva ou ativa) como sinais para sobrevivência 

(Croll et al. 1999; Bartol e Ketten 2006), mas os estudos revelam que as 

tartarugas conseguem detectar sons de baixa frequência (Ridgway et al., 1969; 

Bartol et al., 1999) rincipalmente entre 100 Hz e 800 Hz dependendo do tipo e 

da idade da tartaruga, com base numa extensão de precaução do âmbito mais 

sensível investigado por Moein Bartol e Ketten (2006). Os estudos realizados 

por Popper (2014) estabeleceram os critérios para o nível de ruído para 

mudança permanente do valor limite ou PTS para as tartarugas marinhas em 

207 dB Pico. Qualquer ruído abaixo deste nível não resultaria em danos 

auditivos para as tartarugas marinhas. 

 

No entanto é provável que as tartarugas marinhas tenham a capacidade de 

ouvir o ruído dos levantamentos sísmicos e possivelmente sentir alguma 

perturbação, mas não trauma auditivo. 

 

O ruído pode resultar somente em modificações nos padrões de 

comportamento como é o caso de mudanças nos padrões das rotas e hábitos 

de alimentação dos indivíduos que se movimentam perto da área do navio-

sonda/sonda.  

  

Dado que o ruído do Projeto só se irá aproximar dos níveis que poderão 

resultar em impactos nas tartarugas marinhas que se encontrem a poucos 

metros da embarcação ou da atividade de perfuração e, que as principais 

frequências das operações VSP estão fora do alcance auditivo das tartarugas, é 

pouco provável que estas sejam sériamente afetadas pelo ruído subaquático 

derivado do Projeto, com exceção do comportamento que visa evitar o ruído, 

especialmente durante as poucas horas em que são executadas as operações de 

perfil sísmico vertical. 
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As medidas de mitigação a serem implementadas pelo Projeto para reduzir os 

potenciais impactos nas tartarugas marinhas incluirão a utilização de um 

procedimento de arranque suave e a presença a bordo de um Observador de 

Fauna Marinha (MMO) durante as atividades VSP, conforme recomendado 

pelas directrizes estipuladas pelo Comité Conjunto para a Conservação da 

Natureza (JNCC, 2017) com vista à minimização do risco de danos e de 

perturbação de mamíferos marinhos. 

 

Tendo em consideração as medidas acima referidas, o impacto do ruído 

subaquático nas tartarugas marinhas foi avaliado como sendo Negligenciável. 

 

 

M2: Impactos nos Mamíferos Marinhos derivados da geração de emissões sonoras  

Sabe-se que se encontram potencialmente presentes vinte e oito espécies de 

mamíferos marinhos nas águas de STP. As espécies de cetáceos com maior 

probabilidade de serem avistadas nas águas ao largo de SPT incluem as 

baleias de barbas como é o caso da baleia-fin ou baleia comum (Balaenoptera 

physalus), da baleia de Bryde (Balaenoptera brydei), da baleia corcunda 

(Megaptera novaeangliae; a qual tem uma rota de migração no Golfo da Guiné 

com baleias que passam ao longo da costa, entre áreas de alimentação no 

verão nos hemisférios norte e sul para os locais de reprodução perto do 

equador); e as baleias dentadas como é o caso do cachalote (Physeter 

macrocephalus), e da baleia-piloto-tropical (Globicephala macrorhynchus); do 

golfinho-rotador (Stenella attenuata) e do golfinho-de-Clymene (Stenella 

clymene). 

 

Os mamíferos marinhos dependem do som para a ecolocalização, deteção dos 

predadores e de presas, e comunicação dentro ou entre os grupos sociais. 

Como resultado, a existência de fontes de ruído antropogénicas pode gerar 

vários efeitos nestas espécies, incluindo: 

 

 Perturbação do comportamento (por ex., alimentação, reprodução, 

descanso, migração); 

 Mascaramento de sons importantes (por ex., sinais de comunicação); 

 Perda temporária ou permanente de audição; 

 Tensão fisiológica ou lesão física; e 

 Mudanças no ecossistema que resultam na redução da disponibilidade 

de presas.  

 

As baleias de barbas (baleias que não têm dentes), dado o facto de que 

comunicam com sons de baixa frequência, são mais sensíveis aos ruídos do 

que outras espécies de cetáceos. De acordo com vários estudos, estas espécies 

apresentam comportamento de evitar sons sem impulsos a níveis sonoros 

entre 120 e 150 dB (Southall et al 2007), somente algumas espécies em algumas 

circunstâncias começam a ser afetadas por níveis acima dos 120 dB. 
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As baleias dentadas, também conhecidas como cetáceos de frequência sonora 

média, não obstante não serem tão sensíveis a ruídos, também podem ser 

afetadas. Haley et al. (2010) determinou um critério de 160 dB re 1 μPa (rms) 

acima do qual os efeitos de comportamento, como o evitar de uma área, 

podem ser observados nestas espécies.  

 

O ruído gerado pelas embarcações de apoio entre 170 e 180 dB, e a frequência 

gerada pela rotação das pás é de cerca de 10 – 11 Hz, que é uma frequência 

baixa a moderada e similar ao ruído gerado por outras embarcações de 

pequeno ou média dimensão que circulam na área do Projeto. Prevê-se que o 

ruído do navio-sonda/sonda tenha também frequências baixas, mas com 

níveis sonoros ligeiramente mais baixos. Todos estes ruídos serão contínuos 

durante o período de duração do Projeto e terão lugar essencialmente na 

localização do poço. Os propulsores de Posicionamento Dinâmico do navio-

sonda/sonda produzem ruído de intensidade mais elevada (até 190 dB) com 

frequências similares às das rotações das de motores de navios de transporte. 

Considerando o acima referido, os níveis de ruído relacionados com 

atividades relativas ao Projeto, tais como as operações das embarcações de 

apoio, a perfuração e o posicionamento dinâmico do navio-sonda/sonda 

podem causar perturbações aos mamíferos marinhos, conduzindo a potenciais 

efeitos comportamentais, particularmente aos cetáceos sensíveis ás  baixas 

frequências, com algum impacto menos pronunciado nos cetáceos sensíveis às   

frequências médias.O ruído gerado implica que os níveis de ruído acima dos 

120 dB (que constitui o valor limite mais conservador dos limiares 

comportamentais) serão limitados a uma extensão inferior a 10 km da fonte. 

Os níveis de ruído capazes de produzir efeitos nas baleias dentadas ou 

cetáceos de frequência média serão limitados a uma faixa de menos de 300 m 

da fonte. 

 

As operações VSP também irão gerar ruído subaquático de baixa frequência 

audível à biodiversidade marinha e em especial a cetáceos de baixa 

frequência, até 185 dB rms. A pesquisa ilustrou que o ruído da fonte de 

energia sísmica dos levantamentos sísmicos pode ser detetável até 15 km da 

fonte (Madsen et al., 2006), enquanto os estudos resumidos por Southall et al 

(2007) determinaram que as baleias apresentam reações extremamente 

variáveis para evitar o ruído na gama entre 120 e 180 dB, e potencialmente a 

distâncias inferiores a 10 km da fonte sísmica. As espécies ilustraram 

diferentes reações durante a migração, alimentação e reprodução.  

 

Com base nos níveis de ruído esperados, na propagação do ruído e no valor 

limite para impactos no comportamento de 120 dB, qualquer mamífero 

marinho individual é considerado potencialmente capaz de apresentar 

reacções de evitar relativamente às operações VSP num raio de 10 km da 

fonte. No entanto as operações VSP só terão lugar durante um período de 

tempo curto (8 a 12h).  

 

Não se prevê que o ruído gerado pelas actividades de rotina do projeto cause 

trauma auditivo uma vez que os estudos realizados por Southall et al. (2007) 
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indicam que de forma a causar lesões instantâneos conhecidos como mudança 

permanente no valor limite (PTS) para os mamíferos marinhos, que resulta na 

perda permanente de audição, o nível do som deve exceder um pico de 230 dB 

re 1 micro Pascal (μPa).  

 

Considerando que as especificações técnicas prospetivas para as fontes de 

energia sísmica a serem usados para as operações VSP devem variar entre 185 

até 195 dB re 1 μPa a 1 m de distância da fonte, cujo valor se situaabaixo dos 

critérios de lesão de 230 dB re 1 μPa especificados por Southall et al (2007). 

Como tal, o potencial de lesão auditiva instantâneo (PTS) a mamíferos 

marinhos é considerado improvável. 

 

Considerando a curta duração das operações VSP (8-12 horas) e a escala 

relativamente localizada do impacto (menos de 10 km para a mais 

conservadora das reações comportamentais) comparada com a variedade 

global das espécies em questão e a sua mobilidade, a magnitude do Impacto 

do ruído nos mamíferos marinhos é considerada Menor. 

 

Adicionalmente e para reduzir a probabilidade e extensão ou abrangência de 

quaisquer potenciais impactos o Projeto irá implementar procedimentos de 

arranque suave e ter a bordo um Observador de Fauna Marinha, conforme 

recomendado pelas directrizes estipuladas pelo Comité Conjunto para a 

Conservação da Natureza (JNCC, 2017), para minimizar o risco de lesões e de 

perturbação dos mamíferos marinhos durante a realização das operações VSP. 

Da mesma forma, o Projeto incluirá procedimentos de manutenção para 

assegurar o funcionamento adequado dos motores que permitam a 

manutenção dos níveis de ruído nos níveis antecipados. 

 

Como alguns dos mamíferos marinhos potencialmente presentes na área estão 

incluídos na Lista Vermelha da UICN, como espécies em perigo de extinção 

ou vulneráveis, constituindo a sua conservação um dos objetivos do Plano de 

Biodiversidade Nacional, e dada a importância dos sons na ecologia destas 

espécies, o impacto do ruído subaquático nos mamíferos marinhos é avaliado 

como sendo Menor. 

 

B2: Impactos nas comunidades bênticas derivados da geração das emissões de ruído  

A maior parte dos invertebrados bênticos marinhos tem sistemas 

mecanosensoriais pouco desenvolvidos e não se espera que estes sejam 

afetados pelo ruído gerado durante as operações de perfil sísmico vertical. 

 

A pesquisa sobre os efeitos do ruído nas comunidades bênticas é limitada e 

incide no ruído das actividades de levantamentos sísmicos dado estas serem 

consideradas as únicas que têm níveis de ruído capazes de afetar estas 

comunidades existentes a grandes profundidades. Estes estudos têm-se focado 

nas espécies com importância comercial. Diferentes experiências realizadas 

não conseguiram ilustrar efeitos significativos nas taxas de pesca de camarão 

antes, durante e depois dos levantamentos sísmicos. Os dados sobre os 



 

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT IBERIA S.A.  KOSMOS ENERGY STP 

 171 

impactos do som sísmico nos macroinvertebrados (vieiras, ouriços-do-mar, 

mexilhão, caramujos, camarão pequeno, gastrópodes, cefalópodes) não indica 

qualquer aumento significativo nos níveis de mortalidade abaixo dos níveis 

sonoros de 220 dB re 1µPa@1m. Alguns não indicam qualquer mortalidade a 

230 dB re 1µPa@1m (Royal Society of Canada, 2004). Em relação às espécies 

encontradas no fundo do mar, estes dados sugerem que não existe impacto 

significativo relativamente aos levantamentos sísmicos, desde que a 

profundidade da água seja superior a 20 m.  

 

Considerando a duração das operações propostas de perfil sísmico vertical (8-

12 horas), a profundidade do local do poço e a informação disponível sobre os 

efeitos do ruído nas comunidades bênticas, o potencial impacto do ruído das 

atividades relacionadas com o Projecto está avaliado como Negligenciável.  

 

 
5.5.3 Descarga de Lamas e de Cascalho de Perfuração 

Durante as operações de perfuração, uma das atividades com maior potencial 

de originar impactos está relacionada com a gestão e a descarga de cascalho e 

de lamas. Esta descarga pode ter efeitos não só no ambiente físico (leito do 

mar e na qualidade da água) mas também no ambiente biológico através de 

impactos diretos nas comunidades bênticas e de impactos secundários noutros 

recetores biológicos através de mudanças na qualidade da água.   

 

A presente secção apresenta a avaliação dos impactos no leito do mar e nas 

comunidades que vivem no leito do mar (ou seja, bentos ou organismos 

bentónicos) que, dada a sua interrelação direta serão examinados em conjunto. 

 

Como parte da avaliação deste impacto, foi realizado um estudo de modelação 

para examinar o comportamento da descarga do cascalho e das lamas de 

perfuração.  

 

Esta modelação foi executada para determinar três parâmetros fundamentais: 

 A quantidade de concentrações de sedimentos suspensos adicionada às 

concentrações de fundo da coluna de água; 

 A acumulação no leito do mar (espessura) das lamas e cascalho de 

perfuração aderentes sobre uma área do leito do mar (a pegada) para a 

avaliação dos impactos nos organismos bênticos; e 

 A quantidade de fase orgânica das lamas (NADF) assentes no leito do 

mar. 

 

A metodologia e os resultados da modelação estão resumidos a seguir e são 

usados para avaliar os impactos à fauna bêntica.  

 

Resultados da modelação da descarga de cascalho e de lamas de perfuração 
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B1: Impactos no leito do mar e nas comunidades bênticas devido à descarga de cascalho 

e de lamas 

Dado o navio-sonda/sonda estar posicionado dinamicamente, sem qualquer 

ancoragem no leito do mar e a instalação da infraestrutura do poço ter uma 

pegada mínima no leito do mar derivada da instalação do cabeça do poço, os 

impactos no leito do mar e nas comunidades bênticas são somente derivados 

da descarga do cascalho e das lamas.  

 

A geração de cascalho rochoso, adicionado de lamas residuais que aderem aos 

mesmos constituem o principal produto residual das operações de perfuração.  

 

O cascalho são pequenos fragmentos de material inorgânico gerado durante a 

perfuração e são representativos dos estratos geológicos através dos quais o 

poço está a ser perfurado. As lamas são usadas para diversos fins, desde a 

lubrificação e resfriamento até ao controlo da pressão do poço.  

 

Conforme descrito no Capítulo sobre a Descrição do Projeto (consultar o 

Capítulo Error! Reference source not found.), o cascalho e as lamas de base 

aquosa (WBM) usadas na perfuração das secções superiores do poço, antes da 

instalação da coluna de ligação marinha (‘riser’), serão diretamente 

descarregadas para o leito do mar. as restantes as secções do poço serão 

perfuradas usando fluidos NADF que serão recuperados juntamente com o 

cascalho. Neste caso o cascalho será tratado e o fluido NADF será separado 

para uso posterior. Espera-se que menos de 7% em peso do cascalho tenha 

fluido NADF preso ao mesmo, o qual não será removido durante o 

tratamento. A descarga destes resíduos será feita directamente do navio-

sonda/sondapara o mar. A descarga será efetuada a uma profundidade 

suficiente (10 m) para evitar o impacto para a água da superfície do mar, 

através de uma caixa à prova de água (caisson) submersa. 

 

Foi desenvolvida uma modelagem específica de cascalhos, baseada em duas 

localizações e para dois desenhos de poços diferentes. Os principais resultados 

são apresentados num Memorando específico apresentado como uma adenda 

ao presente ESHIA. 

 

Apresenta-se uma breve síntese dos resultados, que se assumem  aplicáveis a 

qualquer um dos 3 poços potencialmente perfurados, o programa de lamas 

proposto pela KOSMOS prevê a descarga direta de: 

• Aproximadamente 954 m3 de bombagem e descarga (PAD ) 

deWBM; 

• Entre 948 e 1.034 m3 de cascalhos (a quantidade varia de acordo 

com os diferentes desenhos dos poços e, até certo ponto, com a 

localização específica); 

• Entre 371 e 558 m3 de cascalhos serão descarregados 

diretamente no fundo do mar durante a fase de perfuração sem 

coluna de ligação marinha (sem riser); 
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• Entre 476 e 577 m3 de cascalhos serão libertados durante a 

perfuração NADF (com riser);Entre 50 a 61 m3 de NADF 

aderido, correspondente a um máximo de 6,9% em peso de 

lamas que estão aderidos aos cascalhos produzidos durante as 

seções com o riser, após o tratamento no navio-sonda 

• .KOSMOS 

KOSMOSKOSMOS 

Para além das descargas de lamas e de cascalho, uma pequena proporção do 

cimento usado (<5 m3) irá alcançar o ambiente e qualquer lixiviação para a 

água do mar será um processo de tal forma lento que os organismos que não 

vivem nos sedimentos não estarão sujeitos a risco significativo de exposição a 

concentrações acima dos respectivos valores limite. Na realidade, durante as 

operações de perfuração a zona onde ocorrem as descargas de cimento não 

serão atrativas para os organismos bênticos dado esta ficar localizada no 

centro da pilha de cascalho resultante da perfuração da secção superior do 

poço. 

 

Os potenciais efeitos ambientais da descarga do cascalho e das lamas de 

perfuração para o leito do mar podem ser divididos em: 

 

 Efeitos químicos: contaminação de água e de sedimentos devido 

unicamente aos químicos de perfuração dado que o cascalho são 

fragmentos pequenos de material inorgânico gerado durante a 

perfuração; e 

 Efeitos físicos: aumento na turvação da coluna de água e asfixia física 

das comunidades no leito do mar. 

 

Efeitos químicos 

 

Os elementos constituintes das descargas de lamas WBM são primariamente 

constituídos por sólidos inertes, sais solúveis em água e constituintes 

orgânicos. Os constituintes solúveis em água irão provavelmente diluir-se 

rapidamente com a fixação dos sólidos. 

 

A lista final dos constituintes e dos aditivos das lamas WBM a serem usadas 

no Projeto ainda não se encontra disponível na altura de redação do presente 

relatório. Contudo, os aditivos usados com maior frequência incluem a 

Bentonite, Goma de Guar e Barita. Todos eles estão incluídos na lista 

PLONOR da OSPAR, que contém substâncias cujo uso e descarga offshore, com 

base na avaliação das suas propriedades intrínsecas, são consideradas pela 

comissão OSPAR como apresentando um risco mínimo ou nenhum risco para 

o ambiente. Outros componentes frequentemente usados incluem Soda 

Cáustica e Gomas Xantam, que são classificadas como as componentes menos 

perigosas pela OSPAR HOCNS (Categoria E, que considera o nível de 

toxicidade do elemento em concentrações acima de 1.000 mg/L). 
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Considerando a composição essencialmente não tóxica das lamas WBM não 

existem impactos químicos previstos associados com esta descarga. Os 

impactos da descarga de lamas WBM são primariamente físicos.  

 

A composição exata do NADF a ser usado não é conhecida neste momento, 

mas uma vez que os fluidos a serem usados estão virtualmente isentos de 

Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP), o teor de toxicidade continua 

a ser considerado relativamente baixo (EPA, 1996). Estes serão sempre fluidos 

não aquosos de Categoria III de OSPAR/OGP, ou seja, com menos de 1/1000 

de HAP e menos de 0,5 /100 de aromáticos totais e com uma composição que 

inclui somente o tipo seguinte de químicos: PLONOR ou Non-CHARMABLE 

(C, D ou E) consoante o Esquema da OSPAR de Notificação de Químicos 

Offshore (OCNS). O sistema NAFD que se espera que seja usado neste caso, 

considerando a experiência offshore de perfuração em águas profundas na 

África Ocidental, é o ESCAID 110, óleo mineral melhorado como fluido base.  

 

De acordo com os princípios da KOSMOS a principal medida de mitigação 

será tratar o cascalho para recuperar e reciclar os fluidos NADF para a sua 

posterior reutilização e evitar a sua descarga para o mar. Somente uma 

pequena proporção destes fluidos permanecem presos ao cascalho e a 

descarga será limitada a um máximo de 6.9% em peso.  

 

Para além das quantidades específicas e da composição das lamas, a 

KOSMOS, conforme estabelecido nos standards corporativos de SSA e nas 

melhores práticas na indústria, visa minimizar o número e a quantidade de 

aditivos em todas as lamas, na medida do possível. Complementarmente, a 

seleção de aditivos tomará em conta o desempenho ambiental dos diferentes 

aditivos disponíveis na altura de definição do programa detalhado de 

perfuração, escolhendo os que forem considerados como os que são mais 

respeitadores do ambiente (ou seja, será priorizada a lista de aditivos 

PLONOR). 

 

Efeitos físicos 

 

No que diz respeito ao efeito físico o cascalho resultante da perfuração irá 

potencialmente dar origem à formação de pilhas no leito do mar. Tal irá 

resultar em danos físicos e na perda de habitats sobre uma área definida e 

limitada do fundo do mar. Um dos potenciais impactos é o soterramento pelas 

lamas e cascalho de perfuração que pode causar impactos físicos nas 

comunidades bênticas. A espessura específica do soterramento que pode 

causar um impacto pode variar dependendo das espécies bênticas e da 

quantidade de esgotamento de oxigénio que pode ocorrer, causando 

condições anóxicas por baixo da camada de deposição.  

 

A severidade dos impactos do soterramento depende da sensibilidade do 

organismo bêntico, da espessura da deposição, da quantidade de material que 

causa o esgotamento de oxigénio, e a duração do soterramento. Os valores 

limite da espessura variam em termos de espécies e de impermeabilidade dos 
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sedimentos. Um valor de espessura limite de 50 mm acima de um substrato 

para um mês de deposição com impacto nas comunidades bênticas é 

recomendado (por Ellis e Heim (1985) e MarLIN (2011)). Foram registados 

valores limite tão baixos quanto 1 mm (por ex., Smit et al., 2006), no entanto, 

estes estão associados a soterramentos instantâneos de espécies bênticas, e não 

efeitos de asfixiamento gradual. 

 

De modo a fazer uma previsão do destino da descarga de cascalho no 

ambiente marinho, foi efetuada a modelação da dispersão do cascalho 

conforme apresentado na secção anterior. Os resultados da modelação 

fornecem uma extensão espacial dos impactos, permitindo a determinação da 

sua magnitude, que, juntamente com o valor de conservação nos habitats e 

espécies do leito do mar, permite fazer a avaliação da significância do impacto 

residual a ser avaliado. 

 

A descarga do cascalho e das lamas de base aquosa só podem afetar os 

habitats do leito do mar apenas através da asfixia física, dado este tipo de 

lamas ser considerado não tóxico. Os constituintes das descargas de lamas 

WBM são primariamente constituídos por sólidos inertes, sais solúveis em 

água e constituintes orgânicos. 

 

O volume esperado da descarga de cascalho diretamente para o leito do mar, 

durante a fase de perfuração sem a coluna de ligação marinha é de 371-588 m3 

por poço. Dado o facto as descargas das secções superiores incluirem somente 

lamas WBM, consideradas não tóxicas, a potencial afetação do leito do mar e 

das comunidades bênticas serão limitadas pelos seguintes fatores: 

 

 Os fluidos primários de perfuração serão a água e a água do mar e os 

aditivos químicos primários serão a Barita, um mineral denso de 

sulfato e Bentonite, um produto argiloso natural inerte. Outros 

químicos usados terão um teor de toxicidade baixo para a vida 

marinha e estão incluídos como químicos de preferência na lista 

PLONOR. Espera-se portante que a reatividade e a dissolução das 

substâncias químicas na água do mar sejam limitadas; 

 Os habitats específicos no leito do mar no local de perfuração e área 

imediata de influência não são conhecidos. Com base na informação 

existente (consultar o Capítulo 4 para detalhes a este respeito) e na 

profundidade do poço, espera-se que os habitats e as espécies tenham 

uma ampla distribuição com uma biodiversidade limitada, como é 

geral no enquadramento dos habitats bênticos batiais; e  

 Espera-se que a recolonização de qualquer fauna bêntica afetada pelo 

cascalho seja rápida, tal como tem sido demonstrado noutros locais de 

perfuração a nível global (por ex., no Golfo do México). 

 

As restantes secções do poço estão planeadas para ser perfuradas usando 

fluidos NADF. Durante esta fase da perfuração o volume esperado da 

descarga de cascalho é de 476-577 m3, por poço juntamente com 50-61m3 por 
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poço, de NADFs residuais no cascalho de revestimento, após o tratamento no 

navio-sonda/sonda.  

 

Estas descargas irão atravessar a coluna de água e ser depositadas no leito do 

mar. A velocidade da deposição irá depender essencialmente da dimensão das 

partículas, com as fracções mais finas permanecendo por um período mais 

longo na coluna de água e dispersando-se sobre uma área mais vasta.  

 

Os resultados da modelação realizada para o cascalho nos dois desenhos de 

poços ( sob condições médias mensais mínimas e máximas e correntes de 

profundidade média na localização do poço) indicaram que em cada 

localização de poço as áreas de espessuras deposicionais com mais de 50 mm  

podem variar entre 1600 a 2850 m² e estão limitadas a um raio de 50-75 m em 

redor do poço. Espera-se que a espessura deposicional máxima seja entre 85-

200 mm e localizada perto do poço. Este amontoamento deposicional é 

essencialmente devido à descarga de cascalho e das lamas durante o jato e 

perfuração das duas secções superiores. 

 

Os amontoamentos de sedimentos em redor do poço são as áreas de deposição 

mais significativa, e a asfixia das espécies no leito do mar irão causar potencial 

mortalidade nas espécies bênticas primariamente através da obstrução dos 

instrumentos de respiração e de alimentação. 

 

O cascalho de perfuração depositado também irá alterar a distribuição da 

dimensão das partículas no substrato de sedimentos, ou seja, irá alterar 

fisicamente o habitat e terá uma possível influência na forma como os bentos 

efectuam a recolonização da área afetada. 

 

A recolonização das áreas afetadas pela deposição do cascalho com fluidos 

NADF é considerada mais difícil devido à natureza das lamas (compostos 

orgânicos), uma vez que a sua degradação lenta pode dar origem a condições 

anaeróbicas e, portanto, influencia o processo de recolonização. Estas áreas 

correspondem às que se encontram mais afastadas do poço dado o processo 

de dispersão relacionado com a descarga abaixo da superfície do mar.  

 

Estudos realizados sobre a recolonização bêntica em áreas onde tenham sido 

usados fluidos NADF ilustraram que podem ocorrer alterações na ecologia 

bêntica. Estas alterações podem incluir um aumento no número de indivíduos 

e na biomassa presente através de uma mudança nas comunidades com uma 

diversidade mais baixa e a prevalência de indivíduos de espécies oportunistas 

como é o caso de alguns poliquetas (Trannum et al. 2011; Tait et al. 2016). 

 

Os actuais dados existentes sobre os habitats de bentos na área mais vasta de 

estudo indicam que existe a possibilidade de estarem presentes comunidades 

bênticas sensíveis (por ex., comunidades biológicas quimiossintéticas 

associadas com infiltrações/ erupções, colónias de corais de águas frias – 

Lophelia pertusa - e campos crinoides).  
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Os resultados do modelo relativos aos sólidos suspensos totais (TSS) perto do 

leito do mar, como resultado das descargas, podem ser inicialmente altos 

nesse ponto, embora ocorram em profundidades de água abaixo da zona 

fótica, em áreas onde a inibição de luz não é uma preocupação e a população 

de biota é relativamente baixa. 

 
Deve-se notar que as comunidades bênticas toleram certos níveis de TSS 

conforme revelado pelo facto de viverem dentro da camada nefelóide, uma 

camada de água mesmo acima do fundo do mar, onde a concentração de 

sólidos suspensos é significantemente mais alta do que nas águas a níveis 

superiores, geralmente relacionado com a existência de partículas finas e de 

alguns níveis de correntes. Espera-se, portanto, que as comunidades bênticas 

tolerem temporariamente níveis elevados de turvação e a deposição de 

partículas. Todas as considerações acima referidas, combinadas com os baixos 

volumes de cascalho e com o curto prazo de duração da atividade de 

perfuração constituem um impacto localizado e de baixa magnitude.   

 

Em todo o caso, dada a ausência de informação específica do local, a KOSMOS 

irá efectuar um levantamento do leito do mar usando um ROV e outras 

técnicas para estabelecer a presença / distribuição de habitats nos locais de 

perfuração e nas áreas de potencial influência. Caso sejam encontrados 

habitats sensíveis localizados, o local de perfuração deve ser avaliado e na 

medida do que for possível, mudado para outro local para minimizar os 

impactos. 

 

Outras medidas de mitigação a serem implementadas para minimizar o risco 

de impactos relacionados com a descarga de cascalho e de lamas incluem: 

 

 O volume da descarga de cascalho e das lamas de perfuração será 

monitorizado numa base regular. 

 Será seleccionado pela KOSMOS um NADF com um teor de toxicidade o 

mais baixo possível que será usado durante as atividades de perfuração 

para todas as secções de perfuração.  

 A KOSMOS procurará minimizar o número e a quantidade de aditivos e 

dará prioridade à seleção de aditivos com um melhor comportamento 

ambiental (ou seja, elementos incluídos na lista PLONOR). 

 Serão realizadas inspeções visuais do padrão geral de distribuição dos 

sedimentos no leito do mar em redor do ponto de perfuração antes e 

depois das operações de perfuração usando um Veículo de Operação 

Remota ROV. Estas imagens do leito do mar serão tiradas como parte do 

sistema de monitorização da KOSMOS e, portanto, as imagens serão 

tiradas nas proximidades dos poços. As imagens do leito do mar serão 

documentadas e compartilhadas com as autoridades de STP. 

 O cascalho de perfuração das secções onde o NADF é usado será tratado a 

bordo para assegurar um teor máximo de 6.9% em peso das lamas 

contidas na descarga de cascalho que irá ser feita. 
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 Não será feita qualquer descarga para o mar de óleo livre derivado dos 

fluidos e do cascalho de perfuração (conforme determinado pelo teste de 

brilho estático). 

 O NADF usado será reciclado e reutilizado. Logo que a perfuração tenha 

sido finalizada, as lamas adicionais disponíveis serão armazenadas e 

enviadas para terra para devolução ao fornecedor ou eliminação / 

deposição adequada em instalações autorizadas.  

 A composição dos fluidos NADF a serem usados estará virtualmente livre 

de Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP) e, portanto, 

considerados relativamente baixos em termos de toxicidade (EPA, 1996). 

Estes serão sempre classificados como de Categoria III dos fluidos não 

aquosos da OSPAR/OGP, ou seja, com menos de 1/1000 de HAP e menos 

de 0.5 /100 de aromáticos totais e com uma composição que inclui 

somente o tipo de químicos indicado a seguir: PLONOR ou  Non-

CHARMABLE (C, D ou E) consoante o Esquema da OSPAR de Notificação 

de Químicos Offshore (OCNS). 

 A descarga do cascalho do navio-sonda/sonda será feita a uma 

profundidade suficiente para evitar o impacto com a água da superfície do 

mar através de uma caixa à prova de água (caisson) submersa (no mínimo 

10m). 

 

Resumindo, os impactos sobre as comunidades bênticas derivados da 

descarga de cascalho e de lamas associadas podem ser considerados como 

Negligenciáveis. Tal deve ser considerado como uma avaliação preliminar 

antes da confirmação de ausência de comunidades bênticas sensíveis nas 

proximidades do poço e das áreas afetadas pelo aumento de TSS e da 

deposição de cascalho e de lamas. Na eventualidade de presença de tais 

comunidades, caso o local de perfuração não possa ser mudado para um local 

próximo, este impacto terá de ser reavaliado. 

 

5.5.4 Qualidade da água do mar 

W1: Impactos na qualidade da água do mar devido à descarga de efluentes e de 

resíduos para o mar 

As atividades do Projeto que podem ter impacto na qualidade da água 

incluem: 

 

 A descarga de águas negras (esgotos), águas cinzentas (chuveiros, pias 
da cozinha, etc.) e resíduos alimentares das embarcações do projeto; 

 Descarga do convés e das águas do porão;  

 Atividades de lastro; 

 Descarga direta de lamas e de cascalho (consultar o impacto W2); e 

 Eventos acidentais (discutidos em mais detalhe na Secção 5.9) 
 

Os potenciais impactos de cada um desses efluentes e correntes de resíduos 

será analisado independentemente nos parágrafos a seguir. 

 

Águas Negras, Águas Cinzentas e Resíduos Alimentares 
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As águas negras podem conter microrganismos perigosos, nutrientes, sólidos 

suspensos, material orgânico com carência química e bioquímica de oxigénio 

(CQO e CBO) e cloro residual do tratamento de esgotos, que podem dar 

origem a uma redução da qualidade da água, ao esgotamento do teor de 

oxigénio, poluição visual e mesmo perigos para a saúde, caso estes sejam 

descarregados sem tratamento prévio.  

 

De forma a minimizar os potenciais impactos, todas as águas negras serão 

tratadas a bordo de todas as embarcações do projeto (embarcações de apoio e 

navio-sonda/sonda) numa estação de tratamento de águas residuais ou 

esgotos em total conformidade com os requisitos do Anexo IV MARPOL 

(Organização Marítima Internacional (OMI) Comité para a Proteção do Meio 

Marinho (MEPC) resolução 159(55) – Padrões apresentados na Tabela 5.6).  

 

Tabela 5.6 Standards da IMO para Efluentes de Plantas de Tratamento de Águas 

Residuais 

Poluente 

Standards para estações de 

tratamento instaladas a bordo após 1 

de Janeiro de 2010 

Coliformes fecais (unidades por 100 ml) 100 

Sólidos suspensos (mg/l) 35 

Carência Bioquímica de Oxigénio – CBO 

(mg/l) 25 

Carência Química de Oxigénio – CQO (mg/l) 125 

PH 6.0-8.5 

Fonte: OMI MEPC Resolução 159 (55) 

 

As águas residuais / de esgotos ou as águas negras tratadas serão 

descarregadas no local de posicionamento do navio-sonda/sonda durante as 

operações ou por embarcações em movimento a uma taxa máxima de 25m3 

por dia, com base numa tripulação máxima de 250 pessoas (200 no navio-

sonda/sonda e 50 a bordo das três embarcações de abastecimento). 

 

As descargas serão intermitentes e em volumes relativamente pequenos e 

espera-se que estas se diluam e dispersem rapidamente no ambiente offshore 

resultando numa redução temporária e localizada na qualidade da água. A 

descarga de águas negras só pode ser feita a uma distância superior a 3 milhas 

náuticas de terra conforme as disposições do Anexo IV da MARPOL.  

 

As águas cinzentas incluem a drenagem de banheiros, chuveiros, água de 

lavagem de roupa, água de lavagem da cozinha, e segundo os regulamentos 

da MARPOL, não é necessário que seja tratada antes da sua descarga. No 

entanto, a potencial presença de teor orgânico nas águas cinzentas derivadas 

da cozinha (resíduos alimentares sólidos ou semi-sólidos) pode levar a um 

aumento da CBO na água. De forma similar, e para minimizar os potenciais 

efeitos do material residual orgânico (alimentar), o Anexo V da MARPOL 

exige que os resíduos alimentares a serem descarregados devem ser triturados 
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até um ponto em que possam passar por uma rede de 25 mm para facilitar a 

sua diluição e assegurar que não estejam presentes quaisquer sólidos visíveis a 

flutuar no efluente da descarga. Para além disso, estas descargas serão feitas 

preferencialmente enquanto a embarcação se encontra em movimento e a uma 

distância da faixa costeira mais próxima superior a 3 milhas náuticas e. 

 

A magnitude do impacto na qualidade da água devido às descargas de águas 

residuais ou de esgotos e de águas cinzentas é pequena. Não é necessária 

qualquer mitigação adicional e não se antecipam quaisquer efeitos residuais 

prejudiciais e como resultado, o impacto na qualidade da água resultante da 

descarga de águas negras é avaliado como Negligenciável. 

 

Drenagem do Convés e Águas do Porão 

 
É provável que a água de drenagem do convés e as águas do porão sejam 

contaminadas com baixos níveis de óleos e de lubrificantes derivados dos 

espaços de máquinas. Caso seja feita a descarga sem tratamento prévio, este 

efluente pode afectar localmente a qualidade da água com impactos 

secundários na fauna marinha. 

 

Para minimizar este risco, o sistema de drenagem fará a recolha dos fluxos de 

água gerados pela lavagem do navio-sonda/sonda e pelas áreas de 

armazenamento que contenham químicos de limpeza, bem como vestigiois de 

lamas, lubrificantes e produtos químicos residuais resultantes de pequenos 

vazamentos ou derrames e das águas de chuva de áreas abertas do convés. 

Toda esta água irá então ser encaminhada para um tanque de retenção e 

encaminhada através de um separador de óleo / água e monitorizada em 

termos de concentração de óleo. 

 

O tratamento irá assegurar a conformidade com o Anexo I da Convenção 

MARPOL 73/78. Todas as descargas não excederão a concentração máxima de 

15 partes por milhão  (ppm) de teor de óleo. Com esta concentração, qualquer 

impacto será temporário e localizado, sem qualquer brilho visível e com uma 

diluição rápida no ambiente marinho.  

 

Para além disso, será mantido um Livro de Registo de Óleo para as 

embarcações do Projeto em conformidade com os requisitos da MARPOL 

73/78. Este livro será usado para registar como, quando e onde são eliminadas 

as borras, o óleo, as águas do porão, o óleo usado, etc. As descargas de águas 

do porão para o mar serão registadas no diário de bordo da embarcação. 

 

Considerando os volumes relativamente pequenos das descargas esperadas, o 

tratamento adoptado e o alto fator de diluição no ambiente marinho, o 

impacto na qualidade da água resultante da descarga das águas de drenagem 

do convés e das águas do porão é avaliado como Negligenciável.   

 

Águas de Lastro 
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As águas de lastro, levadas a bordo para manter a segurança da operação e 

das manobras das embarcações, podem potencialmente conter 

microrganismos nocivos, organismos marinhos de outros locais 

(potencialmente incluindo espécies invasoras) e sedimentos contaminados em 

suspensão. 

 

A descarga das águas de lastro para o ambiente marinho é controlada de 

acordo com a Convenção Internacional para o Controlo e Gestão da Água de 

Lastro e Sedimentos de Navios (2004). O navio-sonda/sonda e as embarcações 

de apoio envolvidas no Projeto efetuarão operações de lastro em 

conformidade com esta convenção. Com resultado: 

 

 Toda a água de lastro será armazenada em tanques especificamente 

designados de forma a evitar a contaminação cruzada e permanecer 

isenta de óleo; 

 As descargas de água de lastro serão monitorizadas numa base 

contínua para a deteção de brilho de óleo e no caso de água de lastro 

visivelmente contaminada com óleo as descargas serão paradas; 

 A troca de água de lastro será efetuada pelo menos a uma distância de 

200 milhas náuticas da terra mais próxima e em profundidades 

superiores a 200 m; 

 Quaisquer operações de lastro deverão ser registadas num livro de 

registos; e  

 As embarcações deverão ter um Plano de Gestão da Água de Lastro 

(BWMP) em vigor. 

 

Não é necessária mitigação adicional para além da conformidade legal e 

adesão às boas práticas da indústria, portanto o impacto residual na qualidade 

da água resultante da descarga da água de lastro é avaliado como 

Negligenciável.  

 

W2: Impactos na qualidade da água do mar devido à descarga de cascalho e de lamas de 

perfuração para o mar 

Conforme já foi apresentado na Secção 5.5.3, os potenciais efeitos ambientais 

decorrentes da descarga de cascalho e de lamas de perfuração para o leito do 

mar incluem a potencial poluição da água devido aos químicos presentes nas 

lamas de perfuração e aos efeitos físicos que dão origem a um aumento na 

turvação da coluna de água.  

 

Para o presente projeto, são considerados dois tipos de descargas, com 

diferentes efeitos dada a diferente localização da descarga e natureza dos 

constituintes. Inicialmente haverá uma descarga de cascalho e de lamas WBM 

diretamente para o leito do mar em pilhas perto da localização do poço. A 

segunda descarga ocorrerá a partir do navio-sonda/sonda e será constituída 

por cascalho com um máximo de 6.9% em peso nos fluidos NADF preso ao 

mesmo. 
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Devido ao facto de a descarga das lamas WBM próximo do leito do mar serem 

essencialmente não tóxicas (consultar a Secção 5.5.3), não se prevêm quaisquer 

impactos previstos relativamente à qualidade da água ou impactos ecológicos 

secundários associados com esta descarga em termos químicos. Os impactos 

das lamas WBM na qualidade da água são primariamente físicos devido ao 

aumento nos sólidos suspensos e turvação associada. 

 

A descarga direta de cascalho e de lamas WBM no leito do mar irá resultar 

numa pluma aumentada de sedimentos suspensos. No entanto, devido às 

baixas velocidades das correntes nas profundezas oceânicas, espera-se que a 

pluma fique perto do leito do mar e não se espera o aumento na quantidade 

de sólidos suspensos na coluna de água, especialmente considerando a 

potencial presença de uma camada nefelóide (uma camada mesmo acima do 

leito do mar com uma espessura variável que contém quantidades 

significativas de sólidos suspensos). 

 

Estas descargas de cascalho para o mar a partir da plataforma podem ser 

divididas fisicamente em dois tipos: 

 

 O material mais grosseiro que irá afundar-se bastante rapidamente e 

terá um período curto de permanência na coluna de água; e 

 O material mais fino que terá um período de permanência mais longo 

na coluna de água, aumentando o total de sólidos em suspensão (TSS). 

 

Como resultado, a descarga atravessará a coluna de água e será dispersa 

gradualmente dependendo da dimensão do material antes de este assentar no 

leito do mar. 

 

Em geral, a maior parte do material, aproximadamente 60%, é mais grosseiro e 

será depositado algumas horas após a descarga. As partículas remanescentes 

irão permanecer na coluna de água durante vários dias e serão transportadas 

para distâncias mais afastadas do navio-sonda/sonda. Estas últimas irão 

afetar a coluna devido ao aumento no total de sólidos em suspensão (TSS) 

acima da concentração de fundo que pode dar origem a um aumento na 

turvação e consequentemente a uma redução da penetração de luz que pode 

potencialmente afetar o fitoplâncton e a produtividade primária.  

 

Espera-se que o aumento nos TSS devido à descarga de lamas e de cascalho 

ocorra no ponto de descarga. Os resultados do modelo foram comparados 

com um valor limite de 35 mg/l de TSS, que é geralmente usado como um 

valor de orientação para a descarga de efluentes de TSS no ambiente marinho 

recomendado pela MARPOL (OMI, 2006). 

 

Os resultados da modelagem mostraram que a maior concentração de TSS é 

provável que ocorra durante o jato e perfuração de topo perto do fundo do 

mar. O limiar de 35 mg/L foi excedido na superfície e próximo do fundo em 

ambos os cenários do modelo (isto é, utilizando correntes mínimas e 

máximas). A área máxima de excedência à superfície ocorre na superfície sob 
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correntes mínimas e varia entre 0,7 e 1,4 km2, onde a inibição da fotossíntese 

seria uma preocupação. No fundo do mar, uma área máxima prevista para 

mostrar concentrações que excedam o limiar de 35 mg/L varia entre 0,018 e 

0,056 km2. Estes máximos ocorrem no fundo do mar e estão abaixo da zona 

fótica, onde valores altos de TSS podem afetar alguns organismos, portanto, a 

inibição da luz não é uma preocupação. Isso ocorre principalmente em torno 

do ponto de descarga numa área localizada.  

 

A natureza orgânica dos fluidos NADF também pode dar origem a um 

aumento da carência de oxigénio nas áreas onde é feita a descarga e o 

subsequente potencial para o estabelecimento de condições anóxicas. A lama 

com partículas de maior dimensão irá, no entanto, assentar no leito do mar e 

portanto, os efeitos de toxicidade na coluna de água são considerados 

pequenos ou Negligenciaveis. 

 

Dadas as pequenas quantidades de fluidos NADF que irão ficar presos ao 

cascalho, o teor extremamente baixo de óleo e de aromáticos nos fluidos 

NADF, e a profundidade do local da descarga, é pouco provável que 

concentrações substanciais de fluidos NADF se soltem do cascalho e se 

acumulem na superfície causando um brilho visível que afete 

secundariamente o plâncton e os peixes. 

 

As medidas de mitigação, adotadas para assegurar que os impactos das 

descargas de cascalho e de lamas de perfuração na qualidade da água do mar 

sejam minimizados, incluem: 

 

 O fluido de perfuração de base não aquosa (NADF) no cascalho será 

reduzido tanto quanto possível com o uso de tecnologia actual. O teor 

de lamas no cascalho não deve exceder uma média de 6.9% antes da 

sua eliminação. 

 O uso e a descarga das lamas e fluidos de perfuração serão 

regularmente monitorizados durante a atividade de perfuração. 

 Será seleccionado pela KOSMOS um NADF com um teor de toxicidade 

o mais baixo possível que será usado durante as atividades de 

perfuração para todas as secções de perfuração.  

 A operação do sistema de controlo de sólidos deve ser otimizada de 

forma a maximizar a vida útil dos fluidos de perfuração através da 

separação eficaz de líquidos / sólidos e para minimizar a quantidade 

de fluido “perdido” lançado ao mar juntamente com o cascalho. 

A descarga do cascalho será feita através de uma caixa à prova de água 

(caisson) localizada a uma profundidade suficiente para evitar o impacto com 

as águas da superfície do mar (no mínimo 10 m). 

 
O impacto na qualidade da água dos fluidos de perfuração descarregados e o 

aumento de turvação da descarga de cascalho foi avaliado como sendo 

Negligenciável. 
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5.6 IMPACTOS NO AMBIENTE BIOLÓGICO 

5.6.1 Plâncton 

P2: Impactos nas comunidades de plâncton devido às mudanças na qualidade da água 

do mar causada pela descarga de efluentes e de resíduos para o mar  

A descarga dos efluentes residuais de rotina do navio-sonda/sonda e das 

embarcações de apoio da perfuração, de um total de 3 poços, pode resultar 

num aumento temporal de matéria orgânica nas proximidades do navio-

sonda/sonda bem como ao longo dos locais atravessados pelas embarcações. 

Os volumes previstos de efluentes, considerando os requisitos máximos de 

trabalhadores de 250 pessoas (200 a bordo do navio-sonda/sonda e 50 em 

todas as embarcações de abastecimento) incluem 55 m3 de águas cinzentas, 25 

m3 de águas negras tratadas e 250 kg de resíduos alimentares orgânicos (ou 

seja, alimentos, assumindo 1 kg por pessoa por dia). 

 

Considerando estes volumes limitados, o movimento constante das 

embarcações do Projeto em toda a área do Projeto e a observância das práticas 

estipuladas pela MARPOL (conforme descrito na secção relativa aos impactos 

sobre a qualidade de água – consultar Secção 5.5.4), o aumento de matéria 

orgânica não é considerado significativo uma vez que não perturba os ciclos 

naturais de fitoplâncton na área (por ex., marés vermelhas) e será limitado a 

um aumento temporário nas comunidades de plâncton ao longo de uma 

superfície limitada.  

 

Com relação à descarga de cascalho e lamas associadas, as que tiveram origem 

nas secções superiores do poço não constituem qualquer tipo de ameaça para 

as comunidades planctónicas uma vez que estas serão diretamente 

depositadas no leito do mar a mais de 2,200 m profundidade. O cascalho das 

secções inferiores do poço resultará num aumento temporário da turvação que 

pode afectar a fotossíntese do fitoplâncton. A descarga será feita, no entanto, a 

uma profundidade suficiente, abaixo da superfície do mar, limitando a 

extensão deste impacto. 

 

De forma semelhante, considerando que a quantidade de lamas presas no 

cascalho após o tratamento não excederão o teor de 6.9% em peso, que o uso 

de aditivos com baixa toxicidade nas lamas e que a rápida queda antecipada 

para estes resíduos irá limitar o tempo de exposição, a significância geral dos 

impactos das descargas residuais no fitoplâncton é avaliada como sendo 

Negligenciável. 

 

No que se relaciona com águas de lastro, se as embarcações do projeto não 

forem locais e forem provenientes de outras áreas marinhas poderão resultar 

na introdução de espécies invasoras ou alienígenas nas águas de São Tomé e 

Príncipe (STP). 

 

As espécies alienígenas têm o potencial para criar mudanças no ecossistema 

através a modificação da cadeia trófica e mesmo levar à extinção, a nível local, 
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de certas espécies, apresentando, portanto, uma ameaça à biodiversidade e 

tendo impacto na saúde humana devido ao consumo de frutos do mar 

contaminados. Estes riscos são geralmente mais reduzidos nas águas 

profundas offshore, onde o Projeto está localizado, do que nas áreas costeiras, 

estuários e portos.  

 

De forma a reduzir esta possibilidade, a KOSMOS e as suas empresas 

contratadas deverão aderir às Directrizes da Organização Marítima 

Internacional (IMO) para o Controlo e Gestão das Águas de Lastro e dos 

Sedimentos do Navio (Convenção BWM) que serão comunicadas às empresas 

contratadas que apoiam o Projeto como parte das suas obrigações contratuais. 

De acordo com a Convenção BWM, todas as embarcações construídas depois 

de 2012 terão que incluir o tratamento de águas de lastro, enquanto as outras 

embarcações são obrigadas a incluir esse tratamento desde 2016 dependendo 

da sua capacidade.  

 

Devido aos controlos integrados para o Projeto, incluindo a adesão às 

Diretrizes da IMO, prevê-se que o impacto da descarga de águas de lastro, não 

só no plâncton mas na vida marinha em geral, seja Negligenciável. 

 

 

5.6.2 Peixes 

F1: Impactos nos peixes devido à geração de emissões de ruído, incluindo as Operações 

de Perfil Sísmico Vertical (VSP) 

Este impacto foi analisado na secção relativa ao impacto do ruído (consultar a 

Secção 5.5.2) e avaliado como Negligenciável. 

 

F2: Impactos nos peixes devido à mudança na qualidade da água do mar causada pela 

descarga de efluentes e de resíduos para o mar 

A descarga de efluentes das embarcações do projeto, incluindo do navio-

sonda/sonda podem levar a mudanças temporárias na distribuição das 

espécies de peixes, devido aos peixes oportunistas que são atraídos para as 

descargas orgânicas como uma potencial fonte de alimentos. 

 

Qualquer mudança derivada destas descargas é considerada como sendo 

pequena e enquadrada na variação natural dada a quantidade limitada de teor 

orgânico introduzido e a ausência esperada de mudanças significativas nas 

comunidades planctónicas. 

 

Outros efeitos sobre os peixes podem estar relacionados com a toxicidade 

resultante do esgotamento do oxigénio à medida que a carência biológica 

aumenta, do teor de cloro residual das águas negras ou de qualquer teor de 

hidrocarbonetos das águas de drenagem do convés e águas do porão tratadas. 

 

No entanto, dadas as medidas de mitigação e de controlo para as descargas 

(consultar a Secção 5.5.4 – impactos na qualidade da água), os volumes 
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relativamente pequenos, a sua rápida diluição e dispersão no ambiente 

marinho (que leva a uma significância previsível de impactos insignificantes 

na qualidade da água), e a capacidade das espécies móveis de peixes de evitar 

as águas poluídas, o impacto é considerado Negligenciável. 

 

5.6.3 Tartarugas marinhas 

T1: Impactos nas Tartarugas Marinhas derivados da presença física do navio-

sonda/sonda, da sua mobilização e desmobilização e da circulação das embarcações de 

apoio  

A presença e movimentação do navio-sonda/sonda e das embarcações de 

apoio (excluindo o ruído) podem causar perturbações nas tartarugas, 

causando efeitos comportamentais que podem incluir alterações nos seus 

hábitos de alimentação ou de reprodução bem como evitar a área ocupada 

pelo navio-sonda/sonda. 

 

Dadas as localizações prospetivas dos poços propostos (exploratórios ou de 

avaliação, limitados ao enquadramento dos limites do Bloco 12), este impacto 

irá ocorrer primariamente no ambiente offshore, onde se prevê que as 

tartarugas estejam amplamente dispersas devido à sua natureza solitária, e 

limitadas a dezenas de metros em redor da localização do navio-sonda/sonda. 

Como resultado espera-se que o potencial impacto no comportamento das 

tartarugas seja limitado a algumas tartarugas individuais, se tal ocorrer, e o 

efeito mais provável será o evitar geral da área, especialmente durante as fases 

mais intensas de perfuração do projeto. 

 

Outro potencial efeito derivado da presença do navio-sonda/sonda é a atração 

que as tartarugas marinhas, e especialmente as crias, sentem em relação às 

fontes de luz artificial. Sabe-se que a iluminação em terra tem o potencial de 

reduzir o sucesso da reprodução das tartarugas marinhas impedindo que as 

fêmeas desovem em praias iluminadas (muito embora seja provável que as 

fêmeas com mais experiência possam continuar a usar as praias que conhecem 

para a desova; no caso de fêmeas que desovam pela primeira vez (novos 

recrutas) estas podem ser impedidas de desovar), bem como a desorientação 

das crias na praia. Considerando que a área do Projeto está a uma distância de 

mais de 60 km do ponto mais próximo da costa de STP, considera-se altamente 

improvável que a luz artificial associada às atividades das embarcações do 

Projeto sejam visíveis a partir de quaisquer áreas de desova / alimentação das 

tartarugas, portanto não se antecipam impactos para as tartarugas nem para as 

suas crias (logo que estas estejam na água, orientam-se através das frentes de 

ondas e não parecem depender de indícios visuais). Nas áreas offshore nas 

proximidades do navio-sonda/sonda, é possível que uma pequena proporção 

de crias possa ser exposta à iluminação das embarcações do Projeto, ficando 

potencialmente presas no feixe de luz, o que aumenta o risco de predação. 

Todavia, a iluminação das estruturas das embarcações que operam em offshore 

é considerada como tendo um impacto baixo nas crias das tartarugas devido à 

natureza de curto prazo das atividades, à dispersão antecipada das crias em 
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mais de 60 km da praia e que as crias podem ser transportadas passivamente 

pelas correntes oceânicas. 

 

Com relação ao risco de atropelamento das tartarugas marinhas por 

embarcações, existe alguma evidência de que as tartarugas marinhas não 

detetam, de forma rápida o suficiente, embarcações que se movem a grande 

velocidade, permitindo que elas se movam para fora da rota da embarcação a 

fim de evitar colisões. As embarcações de apoio do projeto deslocam-se 

tipicamente a velocidades inferiores a 12 nós, muito embora estas velocidades 

sejam mais elevadas que a velocidade de precaução necessária para garantir 

que todas as tartarugas possam evitar colisões, estabelecidas em 2 nós de 

acordo com Hazel et al. (2007). 

 

A possibilidade de abalroamentos ou colisões entre as embarcações e as 

tartarugas é considerada como sendo relativamente baixa nas áreas offshore, 

muito embora o risco aumente entre outubro e março quando as tartarugas 

geralmente se reunem no Golfo da Guiné (especialmente as tartarugas-de-

pente em STP) antes de se mudarem para as praias para a desova. Nas águas 

costeiras, o risco de uma colisão seria mais elevado durante estes meses, 

especialmente na aproximação ao porto localizado no continente africano, 

quando as embarcações de apoio estarão mais próximas da costa. A 

consequência de uma colisão entre uma embarcação e uma tartaruga pode 

variar de uma perturbação ou um ferimento mínimo até um caso de fatalidade 

de um indivíduo, embora o aumento do risco de colisões seja considerado 

baixo tendo em conta que o tráfego relacionado com o projeto será de 

aproximadamente uma deslocação diária. 

 

Para reduzir o impacto potencial ddecorrente da presença e movimento das 

embarcações do projeto e do navio-sonda/sonda, serão implementadas as 

seguintes medidas de mitigação:  

 

 Um Observador de Fauna Marinha a bordo do navio-

sonda/sondamanterá uma vigilância constante para determinar a 

presença de tartarugas marinhas durante as operações VSP. 

 Os operadores das embarcações de abastecimento devem manter uma 

vigilância constante para determinar a presença de mamíferos 

marinhos e de tartarugas marinhas e tomar ação para evitar a 

probabilidade de qualquer colisão, caso seja seguro fazê-lo. 

 Na medida do possível a KOSMOS reduzirá os níveis de iluminação. 

Adicionalmente, a iluminação nas embarcações, durante o período 

noturno, será mantida num mínimo que permita a segurança das 

operações. 

 Serão aplicadas medidas integradas relacionadas com a geração de ruído 

(consultar o resumo de impactos nos mamíferos marinhos). 

 Serão aplicadas medidas integradas relacionadas com a qualidade da 

água. 



 

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT IBERIA S.A.  KOSMOS ENERGY STP 

 188 

 Documentação e partilha, com as autoridades de STP, de dados 

ambientais marinhos relevantes e aplicáveis e de avistamentos 

oportunistas da fauna marinha. 

 

Dado o volume relativamente baixo de tráfego relacionado com o Projeto 
(menos de uma deslocação por dia entre o local do poço e o porto em terra), a 
limitada duração prevista para o Projeto (máximo de 270 dias), a localização 
offshore do Projeto e a adoção das medidas de mitigação referidas acima, o 
impacto residual para as tartarugas marinhas da presença do navio-
sonda/sonda é considerado como Menor. 

 

 

Os dados ambientais marinhos como é o caso de avistamentos oportunistas de 

fauna marinha serão documentados e partilhados com as entidades 

ambientais de STP de forma a aprofundar o conhecimento sobre o ambiente 

offshore de STP. 

 

T2: Impactos nas Tartarugas Marinhas derivados dos ruídos submarinos, incluindo o 

desempenho das Operacões de Perfil Sísmico Vertical (VSP) 

Este impacto foi analisado na secção sobre o impacto do ruído (consultar a 

Secção 5.5.2) e avaliado como Negligenciável. 

 

T3: Impactos nas tartarugas marinhas devido às mudanças na qualidade da água do 

mar decorrente da descarga de efluentes e de resíduos para o mar 

As tartarugas marinhas podem ser afetadas pela mudança da qualidade da 

água do mar como resultado das descargas do projeto se estas descargas 

forem tóxicas ou incluírem elementos sólidos onde as tartarugas se possam 

enredar limitando a sua capacidade de alimentação e de reprodução. 

 

Conforme já considerado na Secção 5.5.4 não se espera que as descargas de 

efluentes levem a mudanças significativas na qualidade da água do mar e 

espera-se que as quantidades de potenciais elementos tóxicos (principalmente 

hidrocarbonetos e aditivos dos fluidos NADF presos ao cascalho e o óleo das 

descargas de rotina da embarcação) sejam descarregadas em quantidades 

reduzidas e que se diluam rapidamente ou que sejam depositadas no leito do 

mar, dando origem a um risco reduzido de prejudicar qualquer indivíduo de 

tartaruga marinha. 

 

De mesma forma, a adesão por parte do Projeto aos Princípios da IMO, 

incluindo o Anexo V da MARPOL, que impede a descarga de quaisquer 

resíduos sólidos para o mar, irá, juntamente com a aplicação de boas práticas 

de manutenção a bordo, assegurar que não seja feita a descarga de sólidos 

flutuantes que podem criar riscos de as tartarugas marinhas ficarem 

enredadas em resíduos do Projeto. 
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Consequentemente, o impacto nas tartarugas marinhas decorrente da gestão 

de resíduos do Projeto e das descargas, é avaliado como Negligenciável. 

 

5.6.4 Mamíferos marinhos 

M1: Impactos nos mamíferos marinhos derivados da presença física do navio-

sonda/sonda, a sua mobilização e desmobilização e o movimento das embarcações de 

apoio  

Para além do ruído gerado por estas embarcações e pela embarcação de 

perfuração, a sua presença física e movimentação podem vir a ter potenciais 

impactos nos mamíferos marinhos.  

 

As embarcações que irão estar envolvidas nas operações de perfuração 

compreendem a unidade de perfuração, que durante a maior parte do tempo 

permanecerá estacionária usando o seu sistema de posicionamento dinâmico, 

e até três embarcações de abastecimento. Prevê-se a ocorrência de 

aproximadamente uma deslocação por dia entre o local do poço e a base 

logistica em terra. 

 

A presença e movimento das embarcações durante as atividades do Projeto 

(excluindo o ruído) irão provavelmente ter zonas de influência muito 

pequenas, de metros ou dezenas de metros na maior parte dos casos. 

 

No caso de ocorrerem, os efeitos derivados da presença do navio-

sonda/sonda e das embarcações de abastecimento podem ser na forma de 

modificações comportamentais como é o caso de evitar as áreas onde se 

regista a presença de embarcações, a obstrução dos padrões normais de 

movimento, separação da mãe-filhote, e alimentação interrompida. 

 

Para além do acima referido, existe também o risco de colisões entre as 

embarcações do projeto e os mamíferos. Sabe-se terem ocorrido colisões a 

nível mundial e também na África Ocidental (Félix e Van Waerebeek 2005; 

Van Waerebeek et al 2007). 

 

O tráfego associado ao Projeto será muito limitado e o aumento no risco de 

colisão da embarcação com cetáceos não é significativo. Adicionalmente, os 

cetáceos em geral são suficientemente móveis para evitar as embarcações que 

se atravessem no seu caminho ou que se movimentem em direcção a eles, 

portanto a probabilidade de os cetáceos serem atropelados pelas embarcações 

do Projeto é considerada baixa. 

 

Tanto os efeitos comportamentais como o risco de colisões são geralmente 

mais profundos no caso de pequenas embarcações que se movimentam a alta 

velocidade e que frequentemente mudam de direção, em contraste com as 

embarcações de apoio grandes e que se movem relativamente devagar, como é 

o caso das associadas ao Projeto. 
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Deve-se notar, no entanto, que o peixe-boi ou manati da África Ocidental 

(Trichechus senegalensis) é uma espécie que se movimenta a velocidade baixa, 

(aproximadamente 4.8-8 km/h com breves impulsos de até 32 km/h quando 

ameaçado (Save the Manatee Club, 2012)), e, portanto, podem não ser capazes 

de conseguir evitar as embarcações de abastecimento caso esta espécie se 

encontre presente nas proximidades do porto terrestre seleccionado. Esta 

espécie tem hábitos noturnos que dificultam a sua visualização para evitar 

qualquer colisão. 

 

O habitat do peixe-boi ou manati é, no entanto, limitado às águas costeiras e, 

portanto, o risco de colisão será limitado ao momento em que as embarcações 

de abastecimento se aproximam ou saem do porto da base logistica 

selecionado. 

 

As medidas a serem implementadas pelo Projeto para mitigar os impactos das 

perturbações e reduzir o risco de colisão com mamíferos marinhos incluem o 

seguinte: 

 

 As embarcações utilizarão rotas de navegação designados e relevantes, 

sempre que possível;  

 Um Observador de Fauna Marinha a bordo do navio-sonda/sonda 

manterá uma vigilância constante para determinar a presença de 

mamíferos marinhos durante as operações VSP; 

 Os operadores das embarcações de abastecimento devem manter uma 

vigilância constante para determinar a presença de mamíferos 

marinhos e tomar ação para evitar a probabilidade de qualquer colisão, 

caso seja seguro fazê-lo; 

 A KOSMOS limitará o trânsito de embarcações de abastecimento em 

águas costeiras (<12Nm) durante o período da noite, na medida do 

possível, e caso tal não seja possível, as velocidades usadas nas áreas 

costeiras serão reduzidas durante esse período; 

 

Com a implementação destas medidas de mitigação, o impacto residual para 

os mamíferos marinhos devido à presença física do Projeto e ao risco de 

colisão com as embarcações do Projeto é considerado como Menor, 

especialmente considerando a presença de espécies de mamíferos marinhos 

protegidas e em perigo de extinção.  

 

Os dados ambientais marinhos como é o caso de avistamentos oportunistas de 

fauna marinha serão documentados e partilhados com as Autoridades 

Ambientais de STP de forma a aprofundar o conhecimento sobre o ambiente 

offshore de STP. 

 

M2: Impactos nos mamíferos marinhos derivados do ruído subaquático, incluindo o 

desempenho das Operações de Perfil Sísmico Vertical (VSP) 

Este impacto já foi analisado na secção de impacto do ruído (consultar a Secção 

5.5.2) e está avaliado como Menor. 
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M3: Impactos nos mamíferos marinhos devido a mudanças na qualidade da água do 

mar derivadas da descarga de efluentes e de águas residuais no mar 

A potencial degradação da qualidade da água decorrente das descargas de 

efluentes, de rotina, pelas embarcações do Projeto (águas negras e cinzentas, 

drenagem do convés e águas do porão e águas de lastro) bem como a descarga 

de cascalho pode causar efeitos prejudiciais aos mamíferos marinhos 

dependendo dos elementos tóxicos (óleo e aditivos às lamas presos no 

cascalho) e se ingeridos por estes. 

 

No entanto, conforme já analisado na Secção 5.5.4, as descargas do Projeto 

serão limitadas em termos de quantidades e terão um teor reduzido de 

elementos potencialmente perigosos devido ao tratamento aplicado aos 

efluentes e ao cascalho, levando a mudanças não significativas e temporárias 

na qualidade da água do mar. 

 

De forma similar, podem surgir impactos secundários se o plâncton ou as 

comunidades de peixes forem afetadas por estas mudanças uma vez que 

podem levar a potenciais problemas de alimentação ou de intoxicação por 

presas poluídas. Contudo, os efeitos das mudanças na qualidade da água ou 

no plâncton e peixes (consultar as Secções Error! Reference source not found. 

e 5.6.2) foram avaliados como Negligenciáveis e não se antecipam quaisquer 

mudanças nas populações de peixes ou de plâncton.  

 

Como resultado e considerando a implementação das medidas de mitigação, 

como é o caso da adesão aos requisitos da MARPOL, os potenciais impactos 

diretos e secundários nos mamíferos marinhos decorrentes das mudanças na 

qualidade da água devido às descargas e aos resíduos do projeto estão 

avaliados como Negligenciáveis.  

 

5.6.5 Aves marinhas 

SB1: Impactos nas aves marinhas derivados da presença física e movimentação do 

navio-sonda/sonda, das embarcações de apoio e dos helicópteros 

A presença e movimentação de embarcações e de helicópteros envolvidos nas 

atividades do Projeto podem levar a perturbações nas aves marinhas que 

podem resultar em alterações comportamentais, fazendo com que estas sejam 

atraídas para a área ou a evitem. 

 

Em particular, podem ocorrer impactos nas aves devido à iluminação artificial 

existente nas embarcações uma vez que estas luzes podem atrair as aves 

migratórias. A pesquisa mostrou que a atração da luz artificial pode 

desorientar as aves noturnas migratórias, resultando no esgotamento das suas 

reservas de energia e na morte (Poot, 2008). O nível de impacto, no entanto, 

está dependente da localização da iluminação offshore, da época do ano, e das 

condições meteorológicas. Por exemplo, as aves tendem a ser atraídas para a 

iluminação offshore durante condições de mau tempo, ou seja, noites nubladas 
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(OSPAR, 2009). Van de Laar (2007) especificou que as aves podem ser atraídas 

pelas luzes durante noites com nevoeiro e/ou > 80% de nebulosidade, levando 

a um aumento do consumo de energia, embora a frequência e duração dos 

períodos em que este impacto pode ocorrer sejam limitados. 

 

As emissões de luz das embarcações do projeto durante a noite podem ser 

visíveis a distâncias consideráveis, dependendo das condições meteorológicas 

e do mar. O projeto pode incluir atividades para teste do poço e, portanto, o 

flaring pode representar uma importante fonte de iluminação. 

 

Por outro lado, também se sabe que a presença do navio-sonda/sonda pode 

servir de refúgio para as aves marinhas ou como um local para descansar em 

condições de mau tempo.  

 

A perturbação será localizada, afetando somente um pequeno número de aves 

offshore, considerando a reduzida densidade de aves esperada a uma distância 

de mais de 60 km da costa onde está planeado o poço, e será de curto prazo, 

ocorrendo periodicamente durante o Projeto. Considerando que o Golfo da 

Guiné está enquadrado numa das principais rotas de aves migratórias, pode 

haver alturas do ano (primavera e outono) quando existe um número mais 

elevado de aves migratórias na área (muito embora a grande maioria das aves 

migratórias esteja localizada em terra ou nas áreas costeiras no continente) e, 

portanto, a probabilidade de ocorrência deste impacto é maior nesses 

períodos. 

 

Os helicópteros e embarcações de apoio que atravessam ou passam perto das 

áreas costeiras também podem constituir uma fonte de perturbação para as 

aves marinhas e costeiras devido ao ruído gerado ou pela sua mera presença, 

especialmente se estiverem perto ou no enquadramento de habitats costeiros 

sensíveis como é o caso de áreas de mangais usadas para a alimentação, 

descanso e reprodução. No entanto o uso do helicóptero será limitado a 6 

deslocações por semana e o tempo passado a sobrevoar as áreas sensíveis 

(caso existam) será curto. 

 

O Projeto irá implementar as medidas seguintes para mitigar os impactos da 

perturbação:  

 A rota do helicóptero será determinada de forma a minimizar os 

impactos e a duração da deslocação sobre áreas biológicas sensíveis. 

 O helicóptero evitará, tanto quanto possível, voar sobre as áreas onde 

forem observadas vastas agregações de aves marinhas ou de aves 

costeiras na superfície do mar ou nas terras húmidas costeiras. 

 

Considerando a existência potencial de espécies de aves protegidas, o 

reduzido número de embarcações do Projeto provavelmente localizadas 

offshore, o número reduzido de deslocações por helicóptero planeadas e a 

distância entre a área do Projeto e costa, o impacto para as aves marinhas é 

avaliado como tendo uma significância Menor. 
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SB2: Impactos nas aves marinhas devido a mudanças na qualidade da água do mar 

derivadas da descarga de efluentes e de resíduos no mar 

As mudanças na qualidade da água do mar decorrentes das descargas do 

Projeto e da gestão de resíduos podem dar origem a impactos diretos e 

secundários para as aves marinhas sob a forma de intoxicação com alimentos 

poluídos ou por contacto direto com óleo na superfície do mar, entre outros.  

 

Foi feita a avaliação dos impactos na qualidade da água do mar e nos peixes 

decorrentes das descargas de rotina, os quais foram considerados como tendo 

uma importânciaNegligenciável, como resultado disso, é improvável que 

ocorram potenciais impactos secundários nas aves marinhas. Adicionalmente, 

dada a localização offshore da área do Projecto,  existirá no local um reduzido 

número de aves marinhas, e um número limitado de espécies . Da mesma 

forma, as medidas de mitigação estabelecidas (ou seja, adesão aos requisitos 

da MARPOL) irão assegurar que não sejam feitas descargas das embarcações 

do projeto dentro de um raio de 3 NM da costa. 

 

Com base nas considerações acima referidas, os impactos nas aves marinhas 

devido a mudanças na qualidade da água são avaliados como sendo 

Negligenciaveis.  

 

 

5.6.6 Áreas costeiras sensíveis 

SA1: Impactos nas áreas costeiras sensíveis devido à operação das instalações 

localizadas em terra (base logistica e base de helicópteros) 

Conforme descrito no capítulo sobre a situação de referência, a área protegida 

mais próxima está localizada a cerca de 150 km do Bloco 12. Todas as áreas 

identificadas são de natureza costeira, com limitada protecção formal da 

biodiversidade submarina, uma vez que a maior parte dos locais têm 

importância para as populações de aves marinhas (os impactos da luz artificial 

nas aves marinhas já foram avaliados na Secção Error! Reference source not 

found.). Não se antecipa qualquer impacto significativo nas espécies de aves 

das áreas protegidas ou dos seus ecossistemas marinhos decorrente das 

atividades de perfuração exploratória e de avaliação, incluindo em particular a 

iluminação artificial. 

 

A base de helicópteros ficará localizada em STP onde a atividade será limitada 

à manutenção e reabastecimento de combustível do helicóptero que será 

usado para fazer a transferência das tripulações para e do navio-sonda/ 

sonda. 

 

Não se prevê que as atividades executadas na base de helicópteros tenham 

qualquer impacto nas áreas costeiras sensíveis para além de uma potencial 

perturbação temporária das aves durante o seu voo, um impacto já avaliado 

na Secção Error! Reference source not found..  
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Resumindo, o impacto das atividades em terra associadas com as atividades 

de perfuração exploratória e de avaliação das áreas costeiras sensíveis é 

avaliada como Negligenciável. 

 

5.7 IMPACTOS NO AMBIENTE SOCIAL 

5.7.1 Navegação, tráfego e utilizadores marítimos 

NT1: Impactos na Navegação, tráfego e utilizadores marítimos 

O movimento que ocorre como parte das atividades do projeto irá aumentar o 

tráfego marítimo na área, o que pode aumentar o risco de colisão entre 

embarcações; e a presença de uma zona de exclusão com um raio de 500m em 

redor do navio-sonda/sondapode potencialmente interferir com o tráfego 

marítimo e com a navegação. 

 

A densidade de tráfego marítimo é relativamente baixa nas águas de STP em 

comparação com o tráfego marítimo no Golfo da Guiné (Kaluza et al., 2010). 

 

O tráfego marítimo nas águas de STP é influenciado por: 

 

 Tráfego comercial do Porto de São Tome para os países na África 

Ocidental; 

 Tráfego comercial da Nigéria, Guiné Equatorial, Camarões e Gabão para o 

resto do mundo, através da África do Sul e da América do Sul; e  

 Embarcações de pesca comercial. 

 

A movimentação do navio-sonda/sonda será limitada à mobilização e 

desmobilização, enquanto a movimentação das embarcações de apoio será 

limitada a menos de uma deslocação por dia a partir de e para o porto, em 

terra, no continente africano. Os potenciais impactos nos outros utilizadores 

do mar são, portanto, estimados como sendo limitados. No que diz respeito à 

presença física do navio-sonda/sonda, os potenciais impactos nos outros 

utilizadores do mar também se estimam que sejam limitados devido à 

reduzida extensão da zona de exclusão. 

 

De forma a reduzir o potencial de ocorrência deste impacto, serão 

implementadas as seguintes medidas de mitigação:  

 

 Notificação às autoridades marítimas relevantes e notificação com 

antecedência aos marinheiros antes do início do programa de 

perfuração incluindo a notificação relativamente ao estabelecimento da 

zona de exclusão de 500m. 

 As embarcações utilizarão canais de navegação designados e 

relevantes, quando aplicável, e cumprirão com as zonas de exclusão 

designadas. 

 Sinalização náutica e iluminação de navegação no navio-sonda; 
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 A zona de exclusão de segurança será monitorizada para assegurar a 

segurança das instalações e dos outros utilizadores desta área. 

 Assegurar que as embarcações estejam equipadas com dispositivos 

para a redução de riscos de colisão ou seja, luzes e faróis para 

navegação, e bóias da marcação, etc. 

 

Considerando o número limitado de embarcações em movimento, a duração 

limitada do projeto (aproximadamente 270 dias), a existência de um tráfego 

marítimo moderado na área, e a aplicação das medidas de mitigação acima 

mencionadas, o impacto do projeto na navegação, tráfego e utilizadores 

marítimos é considerado Negligenciável. 

 

 

5.7.2 Pesca 

FS1: Impactos na Pesca devido à presença e operações do navio-sonda/sonda e das 

embarcações de apoio 

Os recursos marinhos obtidos da pesca representam uma fonte importante de 

meios de subsistência e de nutrição para a população de STP. Sabe-se que a 

pesca artesanal ocorre principalmente nas primeiras 6 milhas da faixa costeira, 

estendendo-se a pesca semi-industrial até 20 a 60 milhas; enquanto a pesca 

industrial ocorre entre 6 a 200 milhas, onde está localizado o Bloco 12.  

 



 

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT IBERIA S.A.  KOSMOS ENERGY STP 

 196 

Figura 5.2 Actividade de pesca (artesanal, semi-industrial e industrial) no que respeita 

às áreas de interesse para a perfuração de poços em cada uma das licenças 

offshore dos blocos 5, 6, 11 e 12 de São Tomé e Príncipe. O alcance de 

atividades de pesca artesanal é mostrado a azul 

 

Fonte: CAPFISH, 2018 

 

 
A potencial interferência mais provável nas atividades de pesca artesanal 

pode ocorrer quando as embarcações de apoio fizerem o percurso entre o 

porto em terra (no continente africano e em Neves na ilha de São Tomé) e a 

área do Projeto; onde estas se podem deparar com dispositivos de agregação 

de peixes (FADs). Espera-se que a probabilidade de ocorrência dessas 

interações seja limitada e possa ser minimizada através do envolvimento com 

as associações de pescadores e da administração local da pesca a fim de 

adquirirem conhecimento antecipado sobre onde serão mais provavelmente 

encontradas as jangadas. Considerando que a circulação das embarcações de 

apoio será limitada a menos de uma deslocação por dia, prevê-se que as 

atividades do projeto venham a ter pouco impacto nas atividades de pesca 

artesanal. 
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A presença de uma zona de exclusão com um raio de 500m em redor do 

navio-sonda/sonda irá condicionar as embarcações de pesca artesanal na 

utilização das áreas de pesca, caso estas áreas ocorram nas proximidades do 

local do poço. O Bloco 12 está localizado na área de pesca de atum onde a 

época de pesca ocorre entre maio e meados de outubro (simultaneamente com 

as épocas de migração do atum). A área que o Projeto irá restringir, 

relativamente à pesca industrial, é pequena em relação às áreas de pesca 

disponíveis; e a duração do projeto está limitada a 270 dias. 

 
Para além das medidas de mitigação para o impacto NT1, serão aplicadas as 

medidas de mitigação indicadas a seguir: 

 Estabelecer o envolvimento das associações de pescadores e das 

autoridades de pesca de STP. 

 Comunicação com quaisquer embarcações de pesca ou com outros 

navegantes que estejam presentes nas proximidades da zona de 

exclusão em redor do navio-sonda/sonda, assegurando que essas 

embarcações possam alterar o seu curso em total segurança. 

 Assegurar que se encontram estabelecidos procedimentos para lidar 

com reivindicações de reembolso na eventualidade de ocorrência de 

equipamento de pesca danificado devido à movimentação das 

embarcações de apoio. 

 Aplicadar medidas integradas relacionadas com a geração de ruído 

(consultar o resumo dos impactos nos mamíferos marinhos). 

 Aplicadar medidas integradas relacionadas com a qualidade da água. 

 

Tendo em conta a movimentação limitada das embarcações de apoio, a 

pequena área excluída das atividades de pesca, a duração relativa das 

atividades de perfuração (aproximadamente 270 dias), e as medidas de 

mitigação referidas acima, pode-se concluir que os potenciais impactos das 

atividades do projeto na pesca são esperados ser Negligenciáveis. 

 

FS2: Impactos na Pesca devido à geração de emissões de ruído emissões durante as 

atividades sísmicas (VSP)  

Os efeitos do ruído nos peixes foram avaliados nos impactos F1 e F2. Estes 

impactos, incluindo potenciais efeitos comportamentais de curto prazo, que 

podem causar a redistribuição de peixes tornando-os temporariamente não 

disponíveis para os pescadores, são considerados negligenciaveis. 

Adicionalmente os poços irão ficar localizados a várias milhas das áreas 

costeiras onde ocorre a maior parte da pesca artesanal. 

 

Com a combinação destas duas circunstâncias, espera-se que o impacto na 

pesca local resultante do ruído seja Negligenciável.  

 

FS3: Impactos na Pesca devido à mudança na qualidade da água do mar como 

resultado da descarga de efluentes no mar 

A descarga das águas residuais pode afetar a qualidade da água marinha, e 

indiretamente ter um impacto na pesca. O impacto pode ocorrer a um nível 
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local e a longo prazo (bioacumulação) mas os volumes previstos de águas 

residuais serão reduzidos, produzidos durante um período de tempo 

relativamente curto nos diferentes locais dos poços e em conformidade com a 

MARPOL. Tal inclui a ausência de sólidos visíveis a flutuar ou a descoloração 

da água circundante e a presença de menos de 15 partes por milhão (ppm) de 

teor de óleo. Adicionalmente, as lamas e o cascalho de perfuração serão 

tratados em terra. Além disso, a profundidade da água, a distância offshore e a 

hidrografia da área providenciam um nível alto de diluição e de dispersão. 

 

Para além das medidas de mitigação consideradas para o impacto W1, são 

propostas as seguintes medidas de mitigação: 

 

 Conformidade com os requisitos estipulados pela MARPOL e das boas 

práticas da indústria; e 

 Controlos operacionais contidos no Plano de Gestão de Resíduos ou 

em qualquer outro plano ou procedimento apropriado. 

 

Considerando as práticas de descarga de águas residuais, a hidrografia da 

área do projeto e a aplicação das medidas de mitigação acima referidas, o 

potencial impacto na pesca devido à mudança na qualidade da água do mar é 

considerado Negligenciável. 

 

5.7.3 Economia, emprego e meios de subsistência a nível local 

E1: Impactos na Economia, emprego e meios de subsistência a nível local 

A faixa costeira mais próxima do Bloco 12 está localizada entre 187 e 49 km de 

distância das ilhas de Príncipe e de São Tomé respectivamente. Conforme 

mencionado na Secção Error! Reference source not found., a única 

interferência potencial nas atividades de pesca artesanal seria esperada 

quando as embarcações do Projeto navegassem entre os portos em terra e a 

área do Projeto; mas tal é considerado muito limitado. 

 

O projeto irá resultar em oportunidades de emprego diretas e indiretas nas 

áreas onde irá ficar localizada a base em terra e a base de helicopteros. Estima-

se que, no geral, sejam recrutadas pelo menos, 10 pessoas locais. 

Relativamente às oportunidades de emprego indireto, estas não podem ser 

estimadas, mas espera-se que sejam limitadas. A KOSMOS irá maximizar a 

contratação local sempre que possívelKOSMOS e irá providenciar, onde 

relevante e apropriado, formação aos trabalhadores locais. 

 

Os impostos e a aquisição de bens e de serviços locais também podem ter 

impacto na economia local. Todas estas atividades são consideradas como 

tendo uma significância mínima para a economia local e para o produto 

interno bruto (PIB) de STP, mas tal irá representar uma fonte importante de 

rendimentos para os agregados familiares que podem tirar partido das 

oportunidades.  
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Para além das medidas de mitigação consideradas para o Impacto FS1, será 

desenvolvido e implementado um Plano de Envolvimento das Partes 

Interessadas, incluindo a implementação de um mecanismo para a 

apresentação de queixas / reclamações com as comunidades afetadas e outras 

partes interessadas numa variedade de questões e para assegurar que as 

preocupações sejam resolvidas de uma forma atempada. 

 
Considerando as medidas de mitigação especificadas acima, o impacto sobre a 

economia, emprego e meios de subsistência a nível local é considerado 

positivo e Menor. 

 

5.7.4 Infra-estruturas e Serviços Locais 

I1: Impactos nas Infra-estruturas e Serviços Locais 

As atividades do Projeto podem potencialmente ter impacto nas estruturas 

submarinas durante as operações de perfuração, a rede local de abastecimento 

de água como resultado do consumo de água e infraestruturas de saúde. 

 

De acordo com a informação4 disponível sobre cabos submarinos ativos na 

pegada do Bloco 12; não se prevê a ocorrência de qualquer impacto nos cabos 

submarinos uma vez que estes serão evitados. 

 

Para a realização de cada poço serão utilizados aproximadamente 4.000 m3 de 

água, que será transportada para offshore, pelas embarcações de apoio a partir 

da base logistica.  

 

Considerando que a base logística não se encontra em STP, os cerca de 30 

trabalhadores estimados para a base onshore, não deverão utilizar as 

instalações de Saúde de STP. No caso das embarcações de apoio (50 

trabalhadores) da tripulação do navio-sonda/sonda (200 trabalhadores) e da 

base de helicópteros em STP poderão utilizar em caso de necessidade 

infraestruturas de saúde de STP, até que se encontrem em condições para 

poderem ser enviados para os seus países de origem. Existirão serviços 

médicos no navio-sonda/sonda. Adicionalmente, e caso necessário será 

solicitada, a assistência para evacuação médica (Medevac) a partir de STP, e 

posteriormente, e numa avaliação caso a caso, será definido destino final da 

transferência médica. Portanto, espera-se que as infraestruturas de saúde 

locais só venham a ser usadas em casos de emergência e o impacto será 

limitado e considerado Negligenciável. 

 

As medidas de mitigação aplicáveis ao impacto E1 também são relevantes 

para este impacto.  

 

 
4http://www.cablemap.info/ 

http://www.cablemap.info/
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5.7.5 Segurança e Saúde da Comunidade e dos Trabalhadores 

C1: Impactos na Segurança e Saúde da Comunidade e dos Trabalhadores 

As três potenciais fontes de impactos devido ao Projeto são apresentadas nesta 
secção: 
 

 Interações trabalhador – comunidade resultando num aumento da 
transmissão de doenças sexualmente transmissíveis (DST) e de doenças 
transmissíveis; 

 Interações trabalhador – comunidade resultante da falta de apreciação 
pelos costumes locais; e 

 Uso e manuseamento de materiais perigosos. 

 
A interação dos trabalhadores, em particular dos trabalhadores não locais com 

a comunidade local tem a possibilidade de aumentar a transmissão de doenças 

transmissíveis (ou seja, TB e pneumonia) e DST (ou seja, HIV/SIDA). O 

alojamento em instalações muito confinadas como acontece no navio-

sonda/sonda podem facilitar a propagação de doenças transmissíveis e de 

DST internamente e depois para a comunidade. Tendo em conta a dimensão 

da força de trabalho, a anterior experiência durante o levantamento sísmico 

3D em 2017, o facto de que os trabalhadores serem principalmente alojados 

offshore, que a base logística estará fora de STP e que a potencial permanência 

dos trabalhadores em terra, em STP, será muito curta, as oportunidades para 

interação serão limitadas. 

 
Uma vez que os trabalhos principais serão executados offshore e não existem 
comunidades nas proximidades, as medidas de mitigação serão 
essencialmente focadas na segurança e saúde dos trabalhadores:  

 Serão providenciadas a todos os trabalhadores, triagens regulares do 
estado de saúde. 

 Como parte da indução, será providenciada formação a todos os 
trabalhadores para melhorar a sua consciencialização sobre as rotas de 
transmissão e métodos de prevenção de doenças transmissíveis, DST, e 
doenças transmitidas por vetores (ou seja, malária). 

 A força de trabalho para o Projeto será adequadamente informada sobre 
questões relativas ao código de conduta apropriado para o local. 

 Consciencialização Cultural / Mecanismo de Apresentação de Queixas / 
Reclamações como parte da Mobilização SSA de prestadores de 
serviços. 

 Programa de envolvimento das partes interessadas para assegurar que 
as preocupações sejam resolvidas de uma forma atempada, incluindo a 
implementação de um mecanismo para a apresentação de queixas / 
reclamações com comunidades afetadas pelo Projeto e com outras 
partes interessadas sobre outras questões. 

 
Considerando as medidas de mitigação referidas acima, os impactos na 

Segurança e Saúde Comunitária são considerados como sendo Menores.  
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5.8 RESUMO DOS IMPACTOS DERIVADOS DE EVENTOS DE ROTINA 

A avaliação dos impactos associados a eventos de rotina está apresentada na 

Tabela 5.6. 
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Tabela 5.6 Avaliação da Significância dos Potenciais Impactos Ambientais associados com as atividades exploratórias no Bloco 12 (Atividades de 

Rotina) 

Recetor Atividade do Projecto Descrição do Impacto Medidas de Mitigação e de Controlo 
Significância do 

Impacto 

Impactos das Atividades de Rotina 

Mudanças 
Climáticas e na 
Qualidade do 
Ar 

Operações de rotina do 
navio-sonda/sonda, 
embarcação de apoio e 
deslocações com 
helicóptero para a 
costa  

 Potencial redução na 
qualidade localizada de ar 
e contribuição para gases 
com efeito de estufa 

 Planeamento antecipado para assegurar a eficiência 
das operações, incluindo o planeamento das 
deslocações das embarcações de apoio para a faixa 
costeira. 

 Todos os geradores e equipamento devem ser 
sujeitos a manutenção e funcionamento consoante os 
padrões estipulados pelo fabricante de forma a 
assegurar o seu funcionamento da forma mais 
eficiente possível. 

 Monitorização regular do consumo de combustível e 
da eficiência dos motores, considerando potenciais 
reduções de geração de gases com efeito de estufa. 

 A duração do teste aos poços e o volume de 
hidrocarbonetos produzidos serão reduzidos tanto 
quanto possível na prática, de forma a atingir os 
objectivos do teste. 

 Serão usados queimadores de alta eficiência (ou seja, 
baixo teor de NOx). 

 Será feita a monitorização visual de flare de forma a 
assegurar uma combustão eficiente bem como 
assegurar que não existem hidrocarbonetos não 
queimados na eventualidade de uma irregularidade 
no funcionamento do sistema de tratamento de 
gases. 

 Será implementado um sistema registar a queima de 
hidrocarbonetos e todas as emissões como parte do 
programa de gestão ambiental para o projeto ou 
operação. 

 O número de voos de helicóptero será limitado ao 
que for estritamente necessário, sem comprometer as 
operações ou a segurança. 

 Sempre que possível e sujeito à disponibilidade, será 
dada preferência ao uso de combustível com baixo 

Negligenciável 
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Recetor Atividade do Projecto Descrição do Impacto Medidas de Mitigação e de Controlo 
Significância do 

Impacto 

teor de enxofre (conformidade com o Nível II da 
versão revista do Anexo VI MARPOL 73/78 que 
estipula os limites de emissões de dióxido de enxofre 
e de óxido de azoto nas emissões de navios e proíbe 
as emissões deliberadas de substâncias que 
empobrecem a camada de ozono). 

Qualidade da 
Água do Mar 

Descargas de rotina e 
operacionais durante o 
projeto (ou seja, águas 
negras e águas 
cinzentas, águas do 
porão, águas de lastro, 
etc.). 
 
Perfuração e instalação 
da infraestrutura do 
poço, incluindo a 
descarga de cascalho e 
de lamas 

 Potencial redução 
localizada na qualidade 
da água, incluindo o 
aumento na turvação e 
CBO 

 Potencial introdução de 
espécies invasoras 
alienígenas decorrentes 
das descargas de águas de 
lastro 

 As embarcações serão equipadas com uma unidade 
de tratamento de águas em conformidade com os 
regulamentos do Anexo IV da MARPOL, com o 

Certificado Internacional de Prevenção da 
Poluição (“ISPPC“).  

 As descargas serão efectuadas em conformidade com 
o Anexo IV da MARPOL. 

 As descargas de resíduos alimentares serão feitas em 
conformidade com os requisitos do Anexo V da 
MARPOL (as descargas de resíduos triturados 
devem ser sempre a mais de 3 milhas náuticas (mn) 
da costa e com a embarcação em movimento). 

 A descarga das águas do porão e do convés será 
encaminhada para um separador de óleo-água e 
tratada até alcançar um nível de <15ppm de óleo na 
água (em conformidade com a Convenção de 
MARPOL 73/78, Anexo I). 

 Manutenção de um livro de Registos de Óleo e de um 
diário de bordo da embarcação. 

 Todas as atividades de lastragem deverão cumprir as 
estipulações contidas na Convenção Internacional 
para o Controlo e Gestão da Água de Lastro e 
Sedimentos de Navios (Convenção BWM), incluindo: 

o toda a água de lastro será armazenada em 

tanques especificamente designados de forma a 

evitar a contaminação cruzada e permanecer 

isenta de óleo; 

o as descargas de água de lastro serão 

monitorizadas numa base contínua para a deteção 

de brilho de óleo e no caso de água de lastro 

visivelmente contaminada com óleo as descargas 

devem ser paradas; 

Negligenciável 

(efluentes de rotina e 
águas de lastro) 
 
Negligenciável 

(descarga de 
cascalho e lamas) 
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Recetor Atividade do Projecto Descrição do Impacto Medidas de Mitigação e de Controlo 
Significância do 

Impacto 

o a troca de água de lastro será efetuada pelo 

menos a uma distância de 200 milhas náuticas da 

terra mais próxima e em profundidades 

superiores a 200 m; 

o quaisquer operações de lastro deverão ser 

registadas num livro de registos; e  

o as embarcações deverão ter um Plano de Gestão 

da Água de Lastro (BWMP) estabelecido. 

 O fluido de perfuração de base não aquosa (NADF) 
no cascalho será reduzido tanto quanto possível com 
o uso de tecnologia actual. O teor de lamas no 
cascalho não deve exceder uma média de 6.9% antes 
da sua eliminação. 

 O uso e a descarga das lamas e fluidos de perfuração 
serão regularmente monitorizados durante a 
atividade de perfuração. 

 Será seleccionado pela KOSMOS um NADF com um 
teor de toxicidade o mais baixo possível que será 
usado durante as atividades de perfuração para 
todas as secções de perfuração.  

 A operação do sistema de controlo de sólidos deve 
ser otimizada de forma a maximizar a vida útil dos 
fluidos de perfuração através da separação eficaz de 
líquidos / sólidos e para minimizar a quantidade de 
fluido “perdido” lançado ao mar juntamente com o 
cascalho.  

 A descarga do cascalho será feita através de uma 
caixa à prova de água (caisson) localizada a uma 
profundidade suficiente para evitar o impacto com as 
águas da superfície do mar (10 m no mínimo). 

Leito do mar e 
Comunidades 
bênticas 

Perfuração e instalação 
da infraestrutura do 
poço, incluindo a 
descarga e deposição 
de cascalho e de lamas 
Operações de Perfil 
Sísmico Vertical. 

 Geração de emissões de 
ruído 

 Perda do leito do mar, dos 
habitats e da fauna 
bêntica na pegada direta 
do poço e onde o cascalho 
e o cimento são 
depositados 

 Será feita a monitorização numa base regular do 
volume da descarga de cascalho e das lamas de 
perfuração. 

 Será seleccionado pela KOSMOS um NADF com um 
teor de toxicidade o mais baixo possível que será 
usado durante as atividades de perfuração para 
todas as secções de perfuração.  

 A KOSMOS terá como objetivo a minimização do 

Negligenciável 
(ruído) 
 
Negligenciável 
(mudança na 
qualidade da água) 
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Recetor Atividade do Projecto Descrição do Impacto Medidas de Mitigação e de Controlo 
Significância do 

Impacto 

 Potencial aumento 
localizado e a curto prazo 
no total de sólidos em 
suspensão (TSS) na coluna 
de água e perto do leito 
do mar 

 Impactos na qualidade 
dos sedimentos e dos 
organismos bênticos 
derivados dos 
contaminantes contidos 
nas lamas WBM cuja 
descarga é feita 
diretamente para o leito 
do mar e a descarga pelo 
navio-sonda/sonda de 
SBM revestido com 
cascalho  

número e das quantidades de aditivos e dará 
prioridade à seleção de aditivos com um 
comportamento ambiental melhor (ou seja, 
elementos incluídos na lista PLONOR). 

 Serão realizadas inspeções visuais do padrão geral de 
distribuição dos sedimentos no leito do mar em redor 
do ponto de perfuração antes e depois das operações 
de perfuração usando um Veículo de Operação 
Remota (ROV). Estas imagens do leito do mar serão 
tiradas como parte do sistema de monitorização da 
KOSMOS e, portanto, as imagens corresponderão ás 
proximidades dos poços do Bloco 12. As imagens do 
leito do mar serão documentadas e partilhadas com 
as autoridades de STP. 

 O cascalho de perfuração das secções onde o NADF é 
usado será tratado a bordo para assegurar um teor 
máximo de 6,.9% de peso das lamas contidas na 
descarga que irá ser feita de cascalho. 

 Não será feita qualquer descarga para o mar de óleo 
livre derivado dos fluidos e do cascalho de 
perfuração (conforme determinado pelo teste de 
brilho estático). 

 O NADF usado será reciclado e reutilizado. Logo que 
a perfuração tenha sido finalizada as lamas 
adicionais disponíveis serão armazenadas e enviadas 
para terra para sua devolução ao fornecedor ou 
eliminação / deposição apropriada em instalações 
autorizadas.  

 A composição do NADF a ser usado não é conhecida 

neste momento, mas uma vez que os fluidos a serem 

usados estão virtualmente isentos de 

Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP), o 

teor de toxicidade continua a ser considerado 

relativamente baixo (EPA, 1996). Estes serão sempre 

fluidos não aquosos de Categoria III de 

OSPAR/OGP, ou seja, com menos de 1/1000 de HAP 

e menos de 0.5 /100 de aromáticos totais e com uma 

composição que inclui  somente o tipo seguinte de 
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Recetor Atividade do Projecto Descrição do Impacto Medidas de Mitigação e de Controlo 
Significância do 

Impacto 

químicos: PLONOR ou  Non-CHARMABLE (C, D ou 

E) consoante o Esquema da OSPAR de Notificação de 

Químicos a Offshore  (OCNS). 

 A descarga do cascalho do navio-sonda/sonda será 

feita a uma profundidade suficiente para evitar o 

impacto com a água da superfície do mar através de 

uma “caisson” submersa (10m no mínimo). 
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Recetor Atividade do Projecto Descrição do Impacto Medidas de Mitigação e de Controlo 
Significância do 

Impacto 

Plâncton  

Descargas de rotina e 
operacionais durante o 
projeto (líquido 
orgânico / descargas 
sólidas 

 Potencial aumento 
localizado em matéria 
orgânica e redução na 
qualidade da água 

 Serão aplicadas medidas integradas relacionadas 

com a qualidade da água 
Negligenciável 

Peixes 

Operações de rotina do 
navio-sonda/sonda e 
das embarcações de 
apoio. 
 
Operações de Perfil 
Sísmico Vertical.  

 Impactos devido à 
geração de emissões de 
ruídos 

 Impactos secundários 
devido a mudanças na 
qualidade da água 

 Serão aplicadas medidas integradas relacionadas 

com a geração de ruído (consultar o resumo dos 

impactos nos mamíferos marinhos);  

 Serão aplicadas medidas integradas relacionadas 

com a qualidade da água 

 
 
Negligenciável 
 
 

Tartarugas 
Marinhas 

Presença física do 
navio-sonda / sonda e 
das embarcações de 
apoio, incluindo as 
suas deslocações 
 
Operação do navio-
sonda / sonda e das 
embarcações de apoio 
 
Operações de Perfil 
Sísmico Vertical.  

 Perturbação derivada da 
presença das embarcações 
do Projeto; 

 Potencial risco de colisão 
com embarcações do 
Projeto; 

 Impactos devido à 
geração de emissões de 
ruído subaquático  

 Impactos secundários 
devido a mudanças na 
qualidade da água 

 Um Observador de Fauna Marinha a bordo do 

navio-sonda/sonda deve manter uma vigilância 

constante para determinar a presença de tartarugas 

marinhas durante as operações VSP. 

 Os operadores das embarcações de abastecimento 

devem manter uma vigilância constante para 

determinar a presença de mamíferos marinhos e de 

tartarugas marinhas e tomar ação para evitar a 

probabilidade de qualquer colisão, caso seja seguro 

fazê-lo. 

 Na medida do possível a KOSMOS reduzirá o 

nível de iluminação. Adicionalmente, a iluminação 

nas embarcações durante o período noturno será 

mantida a um mínimo para permitir a segurança 

das operações. 

 Serão aplicadas medidas integradas relacionadas 

com a geração de ruído (consultar o resumo dos 

impactos nos mamíferos marinhos). 

 Serão aplicadas medidas integradas relacionadas 

com a qualidade da água. 

 A documentação e partilha de dados ambientais 

marinhos relevantes e aplicáveis e avistamentos 

oportunistas de fauna marinha com as autoridades 

de STP. 

Menor (presença 
física, risco de 
colisão) 
 
Negligenciável 

(ruído e impactos 
secundários devido 
às mudanças na 
qualidade da água 
do mar) 
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Recetor Atividade do Projecto Descrição do Impacto Medidas de Mitigação e de Controlo 
Significância do 

Impacto 

 

Mamíferos 
Marinhos 

Presença física do 
navio-sonda/sonda e 
das embarcações de 
apoio, incluindo as 
suas deslocações 
 
Operação do navio-
sonda/sonda e das 
embarcações de apoio 
 
Operações de Perfil 
Sísmico Vertical.  

 Perturbação derivada da 
presença das embarcações 
do Projeto; 

 Potencial risco de colisão 
com embarcações do 
Projeto; 

 Impactos devido à 
geração de emissões de 
ruído subaquático 

 Impactos secundários 
devido a mudanças na 
qualidade da água 

Medidas integradas relacionadas com a geração de 

ruído: 

 Implementação de um arranque suave ou 
procedimentos de intensificação com relação às 
atividades VSP e ter a bordo um Observador de 
Fauna Marinha durante as atividades VSP, 
conforme recomendado pelas directrizes 
estipuladas pelo Comité Conjunto para a 
Conservação da Natureza (JNCC, 2017); 

 Procedimentos de manutenção dos motores das 
embarcações. 

 

Medidas relacionadas com o resto dos impactos 

identificados: 

 Onde possível as embarcações utilizarão canais de 
navegação designados e relevantes; 

 Um Observador de Fauna Marinha a bordo do 

navio-sonda/sonda deve manter uma vigilância 

constante para determinar a presença de 

mamíferos marinhos durante as operações VSP; 

 Os operadores das embarcações de abastecimento 
devem manter uma vigilância constante para 
determinar a presença de mamíferos marinhos e 
tomar ação para evitar a probabilidade de qualquer 
colisão, caso seja seguro fazê-lo; 

 A KOSMOS limitará o trânsito de embarcações de 
abastecimento em águas costeiras (<12Nm) 
durante o período da noite dentro da medida 
possível, e caso tal não seja possível, as velocidades 
usadas nas áreas costeiras serão reduzidas durante 
o período da noite; 

 Serão aplicadas medidas integradas relacionadas 
com a qualidade da água. 

 

Mínimo (presença 
física, risco de 
colisão e ruído 
gerado pelas 
operações VSP) 
 
Negligenciável 
(impactos 
secundários devido 
às mudanças na 
qualidade da água 
do mar) 
 

Aves marinhas 
Operação das 
embarcações do 

 Perturbação derivada da 
presença e movimento 

 A rota do helicóptero será determinada de forma a 

minimizar os impactos e a duração da deslocação 

Mínimo (presença 
física e voos de 
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Recetor Atividade do Projecto Descrição do Impacto Medidas de Mitigação e de Controlo 
Significância do 

Impacto 

Projeto e dos 
helicópteros 

das embarcações do 
Projeto e dos voos de 
helicóptero. 

 Impactos secundários 
devido a mudanças na 
qualidade da água 

 

sobre áreas biológicas sensíveis. 

 Nas áreas onde forem observadas vastas 

congregações de aves marinhas ou de aves 

costeiras na superfície do mar ou nas terras 

húmidas costeiras, o helicóptero evitará, tanto 

quanto possível, voar sobre estes locais. 

 Serão aplicadas medidas integradas relacionadas 

com a qualidade da água. 

helicóptero) 
 
Negligenciável 
(impactos 
secundários devido 
às mudanças na 
qualidade da água 
do mar) 
 

Áreas costeiras 
sensíveis 

Operações em terra  

 Perturbação das áreas 
costeiras sensíveis 
derivada das actividades 
realizadas em terra 

 Serão aplicadas medidas integradas relacionadas 

com a qualidade da água. 
Negligenciável 

Outros 
Utilizadores 
Marítimos 

Movimento das 
embarcações do 
Projeto 

 Impactos no tráfego 
marítimo 

 Aumento do risco de 
colisão 

 Notificação às autoridades marítimas relevantes e 

notificação com antecedência aos marinheiros 

antes do início do programa de perfuração 

incluindo a notificação relativamente ao 

estabelecimento da zona de exclusão de 500m. 

 Onde aplicável, as embarcações utilizarão canais 

de navegação designados e relevantes e actuarão 

em conformidade com as zonas de exclusão 

designadas. 

 Sinalização náutica e iluminação de navegação no 

navio-sonda/sonda; 

 A zona de exclusão de segurança será 

monitorizada para assegurar a segurança das 

instalações e dos outros utilizadores desta área. 

 Assegurar que as embarcações estejam equipada 

com dispositivos para a redução de riscos de 

colisão ou seja, luzes e faróis para navegação, e  

bóias da marcação, etc. 

 

Negligenciável 

Pesca 

Presença física e 
operação das 
embarcações do 
Projecto 
 

 Impactos na pesca devido 
à presença do navio-
sonda/sonda e área de 
exclusão associada 

 Impactos devido à 

 Será estabelecido o envolvimento das associações 

de pescadores e das autoridades de pesca de STP. 

 Comunicar com qualquer embarcação de pesca ou 

com outros navegantes que estejam presentes nas 

Negligenciável 
(presença de 
embarcações do 
Projeto) 
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Recetor Atividade do Projecto Descrição do Impacto Medidas de Mitigação e de Controlo 
Significância do 

Impacto 

Operações de Perfil 
Sísmico Vertical 

geração de emissões de 
ruído subaquático  

 Impactos secundários 
devido a mudanças na 
qualidade da água 

proximidades da zona de exclusão em redor do 

navio-sonda/sonda, assegurando que essas 

embarcações possam alterar o seu curso em total 

segurança. 

 Assegurar que estejam estabelecidos 

procedimentos para lidar com reivindicações de 

reembolso na eventualidade de equipamento de 

pesca danificado devido à movimentação das 

embarcações de apoio. 

 Serão aplicadas medidas integradas relacionadas 

com a geração de ruído (consultar o resumo dos 

impactos nos mamíferos marinhos). 

 Serão aplicadas medidas integradas relacionadas 

com a qualidade da água. 

 Observância dos requisitos estipulados pela 

MARPOL e das boas práticas da indústria. 

 Controlos operacionais contidos no Plano de 

Gestão de Resíduos ou em qualquer outro plano ou 

procedimento apropriado. 

Negligenciável 
(impactos derivados 
de ruído subaquático 
das mudanças na 
qualidade da água) 
 

Economia 
Local 

Actividades gerais do 
projeto 

 Impactos na economia 
local, meios de 
subsistência e emprego 

 Será desenvolvido e implementado um Plano de 

Envolvimento das Partes Interessadas para 

assegurar que as suas preocupações sejam 

resolvidas de uma forma atempada, incluindo a 

implementação de um mecanismo para a 

apresentação de queixas / reclamações com as 

comunidades eventualmente afetadas e outras 

partes interessadas numa variedade de questões e. 

 Onde possível, implementar as políticas de 

emprego e de desenvolvimento de capacitação 

local. 

 As oportunidades de emprego serão vastamente 

publicitadas e as práticas de requisitos serão 

baseadas na legislação laboral e políticas e 

estratégias organizacionais relevantes.  

 Implementar a estratégia de conteúdo local, que 

Menor (positivo) 
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Recetor Atividade do Projecto Descrição do Impacto Medidas de Mitigação e de Controlo 
Significância do 

Impacto 

visa o reforço de capacidades e competências em 

São Tomé e de negócios para apoiar o 

desenvolvimento a longo prazo da indústria 

petrolífera.  

 Desenvolver condições de contratação para 

assegurar que o requisito de conteúdo local seja é 

transmitido e aplicado por todos os prestadores de 

serviços envolvidos no Projecto. 

 Serão aplicadas medidas integradas relacionadas 

com os impactos na pesca. 

Infraestruturas 
e Serviços 
locais  

Operações em terra 
 
Atividades de 
perfuração 

 Impactos nas 
infraestruturas 
submarinas (ou seja, cabos 
marinhos) 

 Impactos na rede local de 
abastecimento de água 

 Serão aplicadas medidas integradas relacionadas 

com os impactos na economia local. 
Negligenciável 

Segurança e 
Saúde  da 
Comunidade e 
dos 
Trabalhadores 

Atividades do projeto 
em geral 

 Aumento na transmissão 
de doenças sexualmente 
transmissíveis (DST) e 
doenças transmissíveis; 

 Interação trabalhadores – 
comunidade resultando 
na falta de apreciação ou 
respeito pelos costumes 
locais;  

 Uso e manuseamento de 
materiais perigosos. 
 

 

 Serão providenciadas triagens regulares do estado de 
saúde para todos os trabalhadores. 

 Como parte da educação e formação em serviço, será 
providenciada formação a todos os trabalhadores 
para melhorar a sua consciencialização sobre as rotas 
de transmissão e métodos de prevenção de doenças 
transmissíveis, ITS, e doenças transmitidas por 
vetores (ou seja, malária).  

 A força de trabalho para o Projeto será 
adequadamente informada sobre questões relativas 
ao código de conduta local apropriado. 

 Consciencialização Cultural / Mecanismo de 
Apresentação de Queixas / Reclamações como parte 
da Mobilização SSA dos prestadores de serviços. 

 Programa de envolvimento das partes interessadas 
para assegurar que as preocupações sejam resolvidas 
de uma forma atempada incluindo a implementação 
de um mecanismo para a apresentação de queixas / 
reclamações com comunidades afetadas relacionadas 
com o Projeto e com outras partes interessadas sobre 
uma variedade de questões. 

Mínimo 
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5.9 EVENTOS ACIDENTAIS: DERRAMES DE ÓLEO / HIDROCARBONETOS 

5.9.1 Introdução 

Os eventos acidentais ocorrem em operações fora do normal e apresentam 

riscos ambientais não rotineiros e não planeados. A prevenção constitui o 

principal destaque em qualquer discussão sobre potenciais impactos 

ambientais de eventos acidentais e é importante considerar a probabilidade de 

um evento como um factor chave.  

 

O risco de um derrame de óleo / hidrocarbonetospara o ambiente marinho é 

inerente a todos os desenvolvimentos petrolíferos offshore. Como resultado, a 

presente secção aborda os potenciais impactos relativos a eventos não 

planeados, que para fins desta avaliação, incluem os cenários seguintes: 

 

 Nível 1: Derrame inferior a 1000 m³ de Diesel para fins marítimos (por ex. 

uma colisão de uma embarcação que resulta num derrame de diesel);  

 Nível 2: Derrame contínuo (taxa de libertação constante) de 5000 barris por 

dia de petróleo bruto durante um período de 10 dias. Derrame total de 

50000 barris de petróleo bruto. (ex., blow-out de subsuperfície por um 

período de 10 dias).  

 Nível 3: Derrame contínuo (taxa de libertação constante) de 35,000 barris 

por dia de petróleo bruto durante um período de 30 dias. Derrame total de 

1 050 000 barris de petróleo bruto (ex., blowout de subsuperficial por um 

período de 30 dias). 

 

5.9.2 Visão Geral da Abordagem  

Ao considerar cenários muito pouco frequentes, mas potencialmente com um 

impacto elevado como é o caso de derrames de óleo / hidrocarbonetos, o 

termo risco ambiental é preferível a impacto ambiental e é tipicamente definido 

conforme indicado a seguir. 

 

 
 

 

 

 

 

A avaliação do risco ambiental de derrames de óleo / hidrocarbonetos 

começa, em primeiro lugar, por uma descrição das características do 

óleo/hidrocarbonetos. Tal irá constituir um fator chave na determinação do 

comportamento do óleo / hidrocarbonetos no ambiente e a resposta associada. 

São então definidos os potenciais cenários de derrame de óleo / 

hidrocarbonetos com base na avaliação detalhada do risco. 

 

Risco Ambiental = Frequência de um Evento de Derrame x Consequências do 

Evento (que por sua vez se relaciona com o Volume e Tipo de óleo derramado, 

Condições Meteorológicas e Sensibilidade do Recetor) 
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Os potenciais cenários de derrame de óleo / hidrocarbonetos identificados na 

avaliação de risco são então seleccionados para a modelação do derrame, 

tendo em consideração as condições meteorológicas e do mar no local, 

incluindo quaisquer variações sazonais. Os resultados da modelação não só 

proporcionam uma indicação da dimensão e da dispersão de derrames de óleo 

/ hidrocarbonetos, mas também identifica a provável zona afetada. 

 

O sistema de software GEMSS® (Sistema de Modelação Ambiental 

Generalizada para Águas Superficiais) e o respetivo módulo de derrames de 

óleo / hidrocarbonetos, COSIM (Módulo relativo a Impacto do Derrame 

Químico /de Óleo, foi aplicado para fazer uma previsão do transporte e do 

destino do óleo / hidrocarbonetos de um potencial derrame. 

É apresentado um breve memorando descrevendo os principais resultados 

dessas modelações como uma adenda ao presente ESHIA. 

 

 

5.9.3 Discussão da probabilidade / frequência para cada cenário 

Os fatores que contribuem para a frequência de eventos acidentais, e em 

particular os selecionados como cenários específicos do projeto para o 

presente ESHIA são bem entendidos. Por este motivo é importante destacar 

que prevenção tem uma importância fundamental em qualquer discussão de 

potenciais impactos ambientais, de qualquer derrame de óleo / 

hidrocarbonetos. Neste sentido, o foco principal da KOSMOS no planeamento 

das suas atividades é assegurar que sejam tomadas todas as medidas práticas 

para impedir a ocorrência de eventos acidentais. 

 

A análise de derrame considera os perigos decorrentes de um conjunto de 

eventos potenciais, e a probabilidade de ocorrência/frequência dos diferentes 

eventos considerados sendo baseada em dados históricos publicados através 

de organizações e bases de dados internacionais. 

 

A frequência dos eventos acidentais durante as operações de perfuração é 

muito baixa e a frequência de uma situação extrema é excecionalmente baixa 

devido aos controlos do projeto e ao hardware de controlo de pressão física que 

constituem uma parte integrante das atuais operações de perfuração. 

 

A análise dos dados históricos em relatórios de derrames de óleo / 

hidrocarbonetos (todos os tipos de óleo incluindo gasóleo) de plataformas de 

perfuração nos Estados Unidos (USCS) indicam que os volumes de derrame 

mais comuns de uma plataforma é entre 1 a 5 barris, com um volume médio 

de 2 barris (BOEM, 2016). No período entre 2001-2015, o número de derrames 

USCS, do número mínimo de derrames registados (de 1 a 5 barris), 

representou mais de 50% do total, mas menos de 3% do volume derramado 

(estimativas que não incluem o volume derramado no incidente ocorrido em 

Deepwater Horizon). 

 

No que diz respeito aos grandes derrames de gasóleo resultantes de acidentes 

marítimos nas plataformas ou de abalroamentos de navios, de acordo com o 
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Centro Regional para Intervenção de Emergência contra a Poluição Marinha para 

o Mediterrâneo  (REMPEC), entre 1992 e 2003 não ocorreram derrames 

superiores a 2.000 toneladas no Mar Mediterrâneo; as quantidades de óleo / 

hidrocarbonetos derramado, como resultado de abalroamentos, reduziram 

drasticamente e, em menor grau, também reduziram as quantidades 

atribuíveis a encalhamentos. Tal é provavelmente atribuído às melhorias em 

termos do desenho dos navios. 

 

De um ponto de vista estatístico os acidentes de blow-out são raros. Os 

números combinados derivados de operações de petróleo / gás offshore no 

setor da Noruega (NCS), do Reino Unido e norte americano do Golfo do 

México (GOM), que formam os dados estatísticos disponíveis mais fiáveis, 

colocam o risco de acidentes de blow-out por ano na produção, por poço de 

petróleo / gás, a uma taxa média de 0,000047. O risco de blow-out por poço de 

produção perfurado e concluído é de 0,00327 e para a perfuração de um poço 

exploratório é de 0,00516 (ibid 73-74). A probabilidade de ignição de petróleo 

/ gás que está a derramar durante um blow-out é em média 0,136 por blow-out 

(Holand, 2006). 

 

A ocorrência do blow-out de um poço é altamente improvável, 

fundamentalmente devido a numerosas precauções estabelecidas para 

impedir a perda de controlo de um poço (pesquisa de gás superficial, desenho 

e engenharia do poço, programa de lamas, programa de monitorização do 

poço, preventores de blow-out, formação em controlo de poços, exercícios de 

emergência, etc.). 

 

Com estas considerações foram atribuídas as seguintes frequências aos 

hipotéticos eventos acidentais seleccionados: 

 

 Cenário de grande derrame de gasóleo (LD): este tipo de cenário pode 

acontecer como resultado de acidentes marítimos no navio-sonda/sonda , 

e a sua  categoria de frequência é considerada improvável; e 

 Cenários de blow-out (BO): a sua categoria de frequência é considerada 

altamente improvável. 

 

5.9.4 Avaliação do Risco  

A severidade dos potenciais efeitos ambientais irá depender de uma variedade 

de factores, tais como a dimensão e a duração do derrame, a duração da 

exposição, a época do ano, as condições meteorológicas e do mar, e a extensão 

da degradação do óleo /hidrocarbonetos. Estes fatores afetam a toxicidade do 

diesel / petróleo e o nível de suscetibilidade à dispersão natural e química, e a 

sua limpeza logo que alcance a faixa litoral. Adicionalmente, as condições 

gerais e fases de vida dos indivíduos potencialmente afetados na altura irão 

influenciar a resiliência que estes exibem à possível afetação com óleo / 

hidrocarbonetos e a rapidez e extensão da recuperação. 
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A avaliação apresentada a seguir é baseada num entendimento geral dos 

efeitos conhecidos de derrames de óleo / hidrocarbonetos nos tipos de 

habitats, comunidades e espécies que ocorrem na região. 

 

Avaliação das Potenciais Consequências  

Na eventualidade de um blow-out de um poço ou de um derrame de gasóleo, o 

ambiente marinho offshore e a linha costeira de STP (especialmente na costa sul 

da ilha de Sao Tomé, como também da costa da Guiné Equatorial, de 

Camarões ,e do Gabão) sofreriam impactos. No offshore, haverá impactos 

localizados na qualidade da água, no entanto, os impactos mais significativos 

seriam na biodiversidade marinha e em particular nas espécies que 

frequentam a superfície do mar, incluindo aves marinhas, mamíferos 

marinhos e tartarugas. As espécies de peixes e os invertebrados maiores, em 

águas profundas, tendem a evitar a superfície do mar ou deixar a área 

atingida pelo impacto, em caso de derrame. Em terra, os impactos podem 

incluir a contaminação de habitats sensíveis tais como mangais, zonas 

húmidas, lagoas e praias de nidificação de tartarugas e os impactos nas 

espécies que frequentam esses habitats como é o caso de aves costeiras e de 

peixes. 

 

As subsecções a seguir descrevem a forma como os derrames podem ter 

impacto nos recetores individuais. 

 

 Aves marinhas e Aves Costeiras 

A mortalidade direta de aves na eventualidade de um derrame de óleo / 

hidrocarboneto é muitas vezes o risco mais vastamente reconhecido. Enquanto 

os impactos às aves podem ocorrer offshore no ambiente marinho, os impactos 

mais acentuados são muitas vezes mais sentidos se o óleo / hidrocarbonetos 

alcançar as águas costeiras. Os derrames que afetam as águas costeiras perto 

das principais colónias de aves durante a época de reprodução podem ser 

particularmente severos uma vez que as aves se alimentam mais 

intensivamente e muitas vezes mergulham na superfície oleosa do mar para se 

alimentarem de peixe. As aves são afetadas pela poluição de óleo / 

hidrocarbonetos de três formas fundamentais. 

 

 Manchas de óleo / hidrocarbonetos na plumagem podem destruir a 

capacidade de isolamento e de repelência de água que podem 

eventualmente causar a morte da ave. 

 Os efeitos tóxicos após a ingestão de óleo / hidrocarbonetos durante o 

alisamento das penas, ingestão de presas cobertas com óleo / 

hidrocarbonetos, inalação de gases de óleo / hidrocarbonetos ou 

absorção de óleo / hidrocarbonetos através da pele ou dos ovos também 

podem causar a morte das aves. 

 Efeitos indiretos podem resultar da destruição dos habitats das aves ou 

dos recursos alimentares. 

 

 Mamíferos Marinhos 
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O ambiente marinho offshore de STP é conhecido por suportar populações 

significativas de mamíferos marinhos, conforme discutido na Secção sobre a 

Situação de Referência do presente documento. Muitas das espécies encontradas 

nas águas de STP estão listadas pela UICN (União Internacional para a 

Conservação da Natureza), incluindo as Baleias Comum, Sardinheira e Azul 

(ambas em perigo de extinção) e o Cachalote e peixe-boi Africano Ocidental 

(ambos vulneráveis). 

 

Em geral, os mamíferos marinhos são menos sensíveis a derrames de óleo / 

hidrocarbonetos do que as aves marinhas uma vez que os tendem a evitar e 

afastar-se das áreas afetadas e a evitar alterar o seu comportamento alimentar, 

reduzindo dessa forma os impactos fisiológicos diretos, e regressando à 

medida que o ambiente recupera. No entanto, os mamíferos marinhos 

continuam a ser sensíveis a impactos de derrames de óleo / hidrocarbonetos, e 

em particular de hidrocarbonetos e de químicos que se evaporam do óleo / 

hidrocarbonetos, particularmente nos primeiros dias após um evento de 

derrame. 

 

Neste contexto, os efeitos narcóticos agudos podem ser, portanto, causados 

pela exposição continuada a compostos dissolvidos das gotículas de óleo 

líquido, especialmente dos aromáticos solúveis. Os impactos agudos são 

tipicamente definidos como ocorrendo dentro de um período de quatro dias. 

A ingestão ou o contato com minúsculas gotículas de líquido podem causar 

tensão adicional ou mortalidade dos organismos nesta região. A diluição e a 

biodegradação irão tipicamente reduzir estas concentrações para níveis 

subletais num prazo de dias a semanas. No entanto, menos a níveis subletais, 

os impactos podem ocorrer devido a impactos crónicos por exposição 

prolongada a estas concentrações dissolvidas. 

 

Sintomas de exposição aguda ao óleo / hidrocarbonetos incluem irritação dos 

olhos e dos pulmões, letargia, fraca coordenação e dificuldade na respiração. 

Os indivíduos podem afogar-se como resultado destes sintomas, conforme 

ilustrado pelos estudos realizados com focas. 

 

 Tartarugas Marinhas 

As tartarugas são sensíveis aos efeitos dos derrames de óleo / hidrocarbonetos 

em todas as fases de vida: ovos, crias, juvenis e adultos. Vários aspetos da 

biologia da tartaruga marina colocam-na em risco particular. Estes incluem 

uma ausência de comportamento para evitar a situação, alimentação 

indiscriminada em redor da superfície do mar e profundas inalações antes do 

mergulho na superfície do mar.  Os potenciais impactos diretos dos derrames 

de óleo / hidrocarbonetos nas tartarugas marinhas incluem: 

 

 Aumento na mortalidade dos ovos e defeitos de desenvolvimento; 

 Mortalidade direta devido à afetação de crias, juvenis e adultos com o 

óleo / hidrocarbonetos; e 

 Impactos negativos na pele, sangue, sistemas imunológicos e glândulas 

salinas. 
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Adicionalmente as tartarugas marinhas são sensíveis a potenciais impactos 

secundários e de longo prazo, que em geral são menos óbvios do que os 

impactos de curto prazo que se seguem imediatamente após ao derrame. Estes 

impactos incluem: 

 

 Efeitos comportamentais (por ex., desorientação) resultantes da perda de 

sensores olfativos; 

 Contaminação de produtos alimentares e redução dos níveis de 

alimentos disponíveis; e 

 Influência no desenvolvimento das tartarugas marinhas e no seu 

comportamento causado por mudanças subtis na temperatura e cor da 

areia e quando os derrames têm impacto na faixa costeira (por ex., 

devido ao facto de que a determinação do sexo nas tartarugas está 

dependente da temperatura, as mudanças na temperatura da areia 

causada pelo presença de óleo / hidrocarbonetos pode potencialmente 

mudar os rácios do sexo das crias). 

 

 Habitats Costeiros 

Ao longo da costa de STP, as diferentes áreas costeiras (costas marinhas 

arenosas e rochosas, lagoas costeiras, zonas húmidas estuarinas e florestas de 

mangais) estão em risco. Cada tipo de habitat costeiro é considerado sensível a 

derrames de óleo / hidrocarbonetos, no entanto, as lagoas e os habitats de 

zonas húmidas são considerados particularmente sensíveis uma vez que 

tendem a suportar níveis mais elevados de biodiversidade, e constituem o 

local de viveiros de peixes que permitem a substituição de números de peixes 

(stocks) e áreas de alimentação de peixes. 

 

Se um derrame de óleo / hidrocarbonetos alcançar a faixa costeira nestas 

áreas, podem desenvolver-se concentrações tóxicas de óleo / hidrocarbonetos 

nas águas pouco profundas e, dado o longo tempo de persistência do óleo / 

hidrocarbonetos, os efeitos podem ser encontrados por um longo período. 

Caso o óleo / hidrocarbonetos penetre numa lagoa aberta ou nas zonas 

húmidas prevê-se que as componentes do óleo / hidrocarbonetos adiram ao 

substrato plano e permaneçam nesses locais por longos períodos, afetando 

todo o ecossistema, uma vez que estas áreas são caracterizadas por terem 

baixas taxas de remoção devido à ausência de ondas. 

 

Nas áreas de mangais, as manchas de óleo / hidrocarbonetos podem entrar 

durante a maré alta, e ser depositadas nas raízes áreas e na superfície dos 

sedimentos à medida que a maré recua.  O óleo / hidrocarbonetos bloqueia os 

poros das raízes aéreas e, caso muitas raízes sejam afetadas, o sistema de 

respiração entra em colapso e as árvores morrem. 

 

 Stocks de Peixes 

As águas offshore e costeiras em STP suportam uma diversidade significativa 

de espécies de peixes, muitas das quais constituem o alvo da pesca artesanal e 
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comercial. A maior parte das actividades de pesca ocorrem a partir da costa 

até á orla da plataforma continental. As áreas de viveiros de peixe que existem 

ao longo da faixa costeira são vitais para sustentar os stocks de peixes nas áreas 

costeiras. 

 

Tipicamente, os peixes adultos não são considerados altamente sensíveis aos 

derrames de óleo / hidrocarbonetos. Os peixes adultos são móveis e em geral 

conseguem detetar áreas com alta contaminação ou áreas com fraca qualidade 

da água. Em águas abertas, o peixe tem a capacidade de se afastar de uma área 

poluída, e portanto, ou não são afetados pelo óleo / hidrocarbonetos ou são 

afetados por um período breve. Assim sendo, é improvável que os peixes 

sejam afetados, de forma significativa, pelo óleo / hidrocarbonetos, em águas 

abertas. 

 

No entanto, pode ocorrer a morte de peixes, como resultado da alta exposição 

a óleo emulsificado / gasóleo recentemente derramado em águas de pouca 

profundidade (como é o caso de lagoas) e a poluição de óleo / 

hidrocarbonetos pode bloquear as guelras dos peixes causando a sua asfixia.  

 

A nível da população dos peixes os efeitos podem ser de curta duração devido 

à morte dos indivíduos afetados e à persistência de indivíduos saudáveis não 

afetados pela contaminação.  Os efeitos negativos não letais são mais comuns 

podendo os peixes, em algumas circunstâncias, ser afetados a longo prazo, 

especialmente quando os derrames de óleo / hidrocarbonetos alcançam águas 

rasas ou confinadas. Os peixes expostos a concentrações elevadas de 

hidrocarbonetos absorvem contaminantes através das guelras, acumulando-os 

nos seus órgãos internos o que pode dar origem a efeitos subletais de longo 

prazo. Adicionalmente, o óleo / hidrocarbonetos derramados em águas rasas 

e confinadas, como é o caso de lagoas, constitui uma ameaça para as ovas e 

larvas dos peixes que não podem evitar, ativamente, o óleo / hidrocarbonetos. 

As ovas e larvas dos peixes encontram-se na sua maioria nas camadas 

planctónicas superiores, e são, portanto, afetados o que muitas vezes resulta 

em elevados números de mortalidade. Os efeitos letais na população como um 

todo são raras, mas podem ser possíveis efeitos subletais de longo prazo, 

particularmente se for afetada uma área importante de desova. 

 

Em termos da vulnerabilidade dos impactos aos stocks de peixes decorrente de 

um derrame de óleo / hidrocarbonetos, enquanto os peixes em águas abertas 

não são particularmente sensíveis, as espécies encontradas nas lagoas costeiras 

são altamente sensíveis. Estas áreas constituem áreas de desova e áreas de 

viveiros para os juvenis. 

 

 Pesca 

As águas de STP são particularmente ricas em espécies relevantes de um 

ponto de vista comercial, e as actividades de pesca ao longo da costa são 

importantes de uma perspetiva socioeconómica (exportação de peixe, 

emprego e fonte de alimentos).  
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Na eventualidade de um derrame de óleo / hidrocarbonetos alcançar ou as 

águas costeiras ou as praias nas lagoas costeiras, a pesca é temporariamente 

proibida pelas autoridades reguladoras a fim de evitar a contaminação do 

peixe que é elevado através da mancha nas águas superficiais, evitar a 

contaminação das artes de pesca, e mais importante evitar a introdução de 

peixes poluídos nos mercados. Portanto, a pesca torna-se difícil ou impossível 

em áreas diretamente afetadas por um derrame de óleo / hidrocarbonetos 

uma vez que o equipamento fica manchado deóleo / hidrocarbonetose a 

captura pode ficar estragada. Os pescadores podem ser forçados, por um 

período de tempo, a parar ou a mudar-se temporariamente para outras áreas 

de pesca onde não existam manchas de óleo / hirocarbonetos. As 

comunidades de pescadores ao longo da faixa costeira irão, portanto, ser 

afetadas com relação aos meios de subsistência durante o encerramento das 

áreas, o que resultará numa redução tanto de recursos alimentares como 

económicos 

 

Adicionalmente, a contaminação de peixe irá reduzir a qualidade do pescado 

que é vendido a comerciantes, o que leva a uma redução em preços ou mesmo 

a problemas de saúde. 

 

Dada a importância da pesca artesanal ao longo da costa de STP, a pesca é 

considerada altamente sensível a impactos resultantes de um derrame de óleo 

/ hidrocarbonetos que alcance as águas costeiras.   

 

Avaliação do Nível de Risco 

A magnitude da consequência ambiental já foi discutida, portanto a questão 

de probabilidade necessita de ser adicionada à avaliação. Os critérios de 

probabilidade para todos os cenários considerados foram determinados 

conforme possível para um cenário de grande derrame de gasóleo (LD-Large 

Diesel) e altamente improvável para um cenário de blow-out (BO’s). O risco 

ambiental é uma combinação da probabilidade do derrame ocorrer e da 

magnitude da consequência (considerando a sensibilidade / valor do recetor e 

a dimensão do potencial evento), conforme apresentado na Tabela 5.17.  
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Tabela  5.7 Matriz Geral dos Riscos Ambientais 

Potenciais  

Consequências 

Frequência de Ocorrência 

1. 

Altamente 

Improvável 

2. 

Improvável 

3. Possível 4. Provável 5. Altamente 

Provável 

1. Importante BO’s     

2. Moderada  LD    

3. Mínima      

4. 

Negligenciável 

     

Código das Cores: 

 Intolerável e deve ser reduzido 

 Zona ALARP: necessidade de demonstrar que a probabilidade de ocorrência foi reduzida tanto 

quanto possível e que estão estabelecidas medidas de contingência para minimizar as 

consequências 

 Melhoria contínua 

Fonte: ERM, 2017 

 

Note-se que os resultados que serão obtidos da modelação do derrame de óleo 

/ hidrocarbonetos consideram a ausência de medidas de mitigação após o 

evento, as quais seriam parte do Plano de Contingência para Derrames de 

Óleo (OSCP). Tal é feito propositadamente de forma a planear da melhor 

forma os detalhes do OSCP. Em condições normais, e como parte integrante 

do OSCP, a recuperação de óleo / hidrocarbonetos e de gasóleo seriam 

tentadas e/ou o uso de diferentes dispositivos eficazes de resposta a 

derrames, como é o caso de dispersantes químicos (logo que sejam aprovados 

pelas autoridades) bem como barreiras de contenção que iriam reduzir o 

impacto da partir do que fora previsto pelo modelo. 

 

Medidas de Controlo e de Mitigação 

De forma a alcançar os objectivos de ‘Tão Baixo Quanto Razoavelmente 

Praticável’ (ALARP), a KOSMOS irá implementar uma variedade de medidas 

de prevenção formuladas para minimizar o risco de quaisquer derrames de 

óleo / hidrocarbonetos. 

 

Serão introduzidas várias medidas de projeto para reduzir o risco de derrames 

causados pelas operações como é o caso de fugas a bordo do navio-

sonda/sonda, descargas de hidrocarbonetos devido a abalroamentos de 

embarcações e o reabastecimento de combustível. Também serão introduzidas 

medidas de projeto para reduzir o risco de blow-out. Apresenta-se a seguir um 

resumo das medidas de mitigação a serem implementadas pela KOSMOS 

durante o programa de perfuração exploratória e de avaliação:  

 

 Adesão aos padrões de segurança de perfuração estabelecidos para 

gerir os potenciais perigos de perfuração e minimizar o risco de perda 

de controlo. 

 Planeamento operacional detalhado, avaliação de risco e 

fornecimento de equipamento adequadamente especificado para 

operações de perfuração. 
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 Serão instalados preventores de blow-out (BOP) durante as atividades 

de perfuração. 

 Será implementado um Plano de Contingência para Derrames de 

Óleo (OSCP) e um Plano de Resposta em Emergência (ERP).  

 Comunicação de qualquer derrame no ambiente às autoridades de 

STP juntamente com a ação de resposta tomada. 

 Manuseamento e implementação de formação em equipamento para 

resposta a eventos de derrames de óleo / hidrocarbonetos para a 

tripulação da embarcação, conforme apropriado. 

 O navio-sonda/sonda e as embarcações devem cumprir os códigos 

da IMO para a prevenção de poluição com óleo e ter a bordo Plano de 

Emergência de Navio para Poluição por Petróleo (SOPEPs). 

 Procedimentos de aproximação e restrições operacionais em 

condições de mau tempo. 

 Serão revistas as capacidades de SSA dos fornecedores do navio de 

perfuração / sonda e embarcações. 

 Manutenção regular e inspeção do equipamento e pontos de alto risco 

de derrames. 

 Estabelecimento de procedimentos para as operações de 

abastecimento e transferência , para minimizar o risco de derrames. 

 Utilização de métodos de manuseamento a granel e válvulas de não 

retorno para abastecimentos/transferências de gasóleo. 

 Óleo de lubrificação e óleo hidráulico serão armazenados em tanques 

ou em tambores selados que serão armazenados em segurança, em 

áreas com contenção. 

 

Não obstante estarem estabelecidas medidas detalhadas de prevenção, o risco 

residual de ocorrência de um derrame de óleo /hidrocarbonetos permanece. 

Estará em vigor um Plano aprovado de Contingência para Derrames de Óleo 

(OSCP), para as operações de perfuraçãopropostas, incluindo o acesso aos 

recursos de Nível 1 e 2, bem como o uso de barreiras de contenção, o uso de 

barreiras flutuantes /skimmers ou recolhedores de óleo / hidrocarbonetos, uso 

de dispersantes aprovados, etc., bem como equipamento de Nível 3 

providenciado por fornecedores internacionais.  

 

Risco Residual 

Os riscos dessas actividades individuais podem afetar o ambiente biofísico e 

humano de várias formas, mas prevê-se que sejam ‘Toleráveis se ALARP’ 

(Tão Baixo Quanto Razoavelmente Praticável)” para os três cenários de 

derrames na base de que: 

 

 Os derrames mais prováveis associados com o projeto serão de pequena 

escala.   

 Estes derrames prováveis podem ser mitigados através das medidas de 

resposta a derrames de óleo / hidrocarbonetos do projeto. 



 

ENVIRONMENTAL RESSOURCES MANAGEMENT IBERIA S.A. KOSMOS STP 

222 

 É altamente improvável que ocorram grandes derrames de óleo / 

hidrocarbonetos. 
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5.10 IMPACTOS CUMULATIVOS 

Os impactos cumulativos são o resultado do efeito combinado de impactos 

individuais, que podem não ter qualquer significância quando considerados 

individualmente, mas que podem ter um impacto cumulativo não 

Negligenciável.  

 

Foi considerado o potencial do Projeto ter impactos cumulativos com outras 

atividades e com desenvolvimentos conhecidos ou comprometidos que 

ocorrem na área na mesma altura. A presente Secção apresenta a avaliação do 

risco de impactos cumulativos associados com os receptores principais 

avaliados nas secções anteriores. 

 

As atividades nas proximidades da área do projeto offshore têm o potencial de 

causar impactos cumulativos. As atividades consideradas na avaliação dos 

impactos cumulativos offshore incluem:  

 

 atividades exploratórias de petróleo e de gás nas proximidades da área do 

Projeto; e 

 tráfego marítimo e tráfego relacionado com a pesca na área do Projeto. 

 

Interferência com o tráfego marítimo e a navegação de outros utilizadores do mar 

As embarcações que participam nas atividades do Projeto irão aumentar o 

tráfego marítimo nesta área, o que poderá aumentar o risco de abalroamento 

ou colisões entre embarcações. Prevê-se que o porto a ser utilizado como base 

logistica na África continental sirva um tráfego marítimo significativo 

relacionado com O&G de outras áreas geográficas ao longo da costa ocidental 

de África. Não são necessárias medidas específicas de mitigação ou de gestão 

para lidar com este impacto cumulativo.  

 

Perturbação na fauna marinha causada pelo ruído 

Os impactos cumulativos associados ao ruído submarino dos motores podiam 

ser de grande escala se existisse uma grande quantidade de tráfego de 

transporte marítimo na área do Projeto, ou caso sejam realizados 

levantamentos de aquisição sísmica nos blocos vizinhos durante o mesmo 

período. Prevê-se que as campanhas de aquisição sísmica nos Blocos 10 e 13 

possam ser realizadas em 2019 (o Bloco 13 está adjacente da secção oeste do 

Bloco 12) ; no entanto,  como a perturbação da fauna marinha pelo ruído 

causado pelas operações de perfuração do Projeto será localizada, 

considerando um máximo de três locais de perfuração e com uma natureza 

temporária das atividades, para além do tráfego relativamente baixo na área 

do Projeto, estes impactos cumulativos são considerados Não Significativos. 

 

Emissões Atmosféricas 

As emissões atmosféricas resultam da combustão do gasóleo pelas várias 

embarcações que tomam parte no Projeto. Consideradas separadamente, estas 
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emissões são pequenas, intermitentes e localizadas e não constituirão qualquer 

deterioração significativa da qualidade do ar na área do Projeto. 

 

Outros contribuintes possíveis para as emissões de ar são as outras 

embarcações que navegam na área. No entanto, o impacto cumulativo das 

emissões geradas por todo o tráfego marítimo na área não deve dar origem a 

qualquer deterioração significativa da qualidade do ar e não são necessárias 

quaisquer medidas particulares de mitigação ou de gestão para lidar com este 

impacto cumulativo.  

 

A estimativa das emissões do projeto por si só representa 0.0002% das 

emissões anuais de GHG do país (consultar A.1.2: Impactos na mudança do clima 

devido à descarga de poluentes atmosféricos). 

 

Geração de Resíduos e Descarga de Efluentes 

A geração de resíduos do Projeto (incluindo tanto os resíduos líquidos como 

sólidos, sejam perigosos ou não) será localizada, de pequena escala e limitada 

em termos temporais. Não foram identificados outras fontes geradoras de 

resíduos significativos nas proximidades da área do Projeto e os impactos 

cumulativos ligados à geração e a gestão de resíduos por outros utilizadores 

do mar é considerada como Não Significativa. 

 

5.11 RESUMO DOS IMPACTOS DE EVENTOS ACIDENTAIS 

A avaliação de impactos associada com eventos acidentais está apresentada na 

Tabela  5.8. 
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Tabela  5.8 Avaliação da Significância de Potenciais Impactos Ambientais associados com as atividades exploratórias no Bloco  12 (Eventos 

Acidentais) 

Recetor 
Atividade 

do 
Projecto 

Descrição do Impacto 
Significância 
do Impacto 

Medidas de Mitigação e de Controlo 
Risco 

Residual 

Impactos derivados de Eventos Acidentais 

Aves 
Marinhas e 
Aves 
Costeiras 
 

Derrame de 
Petróleo Bruto e 
de Gasóleo  

 Manchas de óleo na plumagem podem destruir a 
capacidade de isolamento e de repelência de água 
que podem eventualmente causar a morte da ave. 

 Os efeitos tóxicos após a ingestão de óleo durante o 
alisamento das penas, ingestão de presas cobertas 
com óleo, inalação de gases de óleo ou absorção de 
óleo através da pele ou dos ovos também podem 
causar a morte das aves. 

 Efeitos indiretos podem resultar da destruição dos 
habitats das aves ou dos recursos alimentares. 

Alto 

 

 Aderência aos padrões estabelecidos de perfuração 

para gerir os potenciais perigos de perfuração e 

minimizar o risco de perda de controlo. 

 Planeamento operacional detalhado, avaliação do 

risco e disponibilização de equipamento adequado 

e especificado para operações de perfuração. 

 Seáro instalado um Sistema de Prevenção de 

Erupções (BOP – Blowout preventer) durante as 

atividades de perfuração. 

 Será implementado um Plano de Contingência para 

Derrames de Óleo (OSCP) e um Plano de Resposta a 

a Emergências (ERP).  

 Notificação de qualquer derrame no ambiente às 

autoridades de STP juntamente com a ação de 

resposta tomada. 

 Formação das tripulações das embarcações em 

Manuseamento do equipamento para resposta a 

derrames de óleo. 

 O navio-sonda/sonda e as embarcações cumprirão os 

códigos da IMO para a prevenção de poluição com 

óleo e terão a bordo um Plano de Emergência de 

Navio para Poluição por Petróleo (SOPEPs). 

 Procedimentos de aproximação e restrições 

operacionais em condições de mau tempo. 

 Será feita uma avaliação de capacidade de SS&A das 

empresas contratadas do navio-sonda/sonda e das 

embarcações. 

Tolerável se 
for 
‘ALARP’ 

Mamíferos 
Marinhos 

Derrame de 
Petróleo Bruto e 
de Gasóleo 

 Sintomas de exposição grave a hidrocarbonetos e 
químicos derivados de derrames de óleo incluem 
irritação dos olhos e dos pulmões, letargia, fraca 
coordenação e dificuldade na respiração. Os 
indivíduos podem afogar-se como resultado destes 
sintomas.   

Moderado 
Tolerável se 
for 
‘ALARP’ 

Tartarugas 
Marinhas 

Derrame de 
Petróleo Bruto e 
de Gasóleo 

 Aumento na mortalidade dos ovos e defeitos de 
desenvolvimento; 

 Mortalidade direta devido à afetação de crias, 
juvenis e adultos com o óleo; e 

 Impactos negativos na pele, sangue, sistemas 
imunes e glândulas salinas. 

 Efeitos comportamentais (por ex., desorientação) 
resultantes da perda de sensores de olfato; 

 Contaminação de produtos alimentares e redução 
nos níveis de alimentos disponíveis; e 

 Influências no desenvolvimento das tartarugas 
marinhas e no seu comportamento causado por 
mudanças subtis na temperatura e cor da areia e 
quando os derrames têm impacto na faixa costeira 
(por ex., devido ao facto de que a determinação do 
sexo nas tartarugas está dependente da 

Alto 
Tolerável se 
for 
‘ALARP’ 
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Recetor 
Atividade 

do 
Projecto 

Descrição do Impacto 
Significância 
do Impacto 

Medidas de Mitigação e de Controlo 
Risco 

Residual 

temperatura, as mudanças na temperatura da areia 
causada pelo presença de óleo pode 
potencialmente mudar os rácios do sexo das crias). 

 Manutenção regular e inspeção do equipamento e 

pontos de alto risco de derrames. 

 Estabelecimento de procedimentos para as operações 

de abastecimento e transferência de produtos para 

minimizar o risco de derrames. 

 Uso de métodos de manuseamento a granel e 

válvulas de não retorno para gasóleo. 

  Os Óleo de lubrificação e óleo hidráulico serão 

armazenados em tanques ou em tambores selados 

que serão fixos de forma segura e armazenados em 

áreas impermeabilizadas. 

Habitats 
Costeiros 

Derrame de 
Petróleo Bruto e 
de Gasóleo 

 Podem desenvolver-se concentrações tóxicas de 
óleo em águas de pouca profundidade 

 Pode-se deparar com longos períodos de 
persistência dos efeitos do óleo.  

 Destruição de lagoas ou de terras húmidas uma 
vez que não há movimento das ondas para 
remover o óleo e as componentes do óleo tende a 
aderir ao substrato plano impedindo a sua 
remoção pelas marés. 

 Destruição das áreas de mangais – exposição das 
raízes áreas a bloqueamento com óleo e caso 
fiquem afetadas muitas raízes, o sistema de 
respiração entra em colapso e as árvores morrem 

Alta 
Tolerável se 
for 
‘ALARP’ 

Populações 
de Peixes 

Derrame de 
Petróleo Bruto e 
de Gasóleo 

 Bloqueamento das guelras dos peixes que causa a 
asfixia 

 O peixe exposto a concentrações elevadas de 
hidrocarbonetos absorve os contaminantes através 
das guelras, acumulando-os nos seus órgãos 
internos o que pode levar a efeitos de longo prazo 
subletais. 

 Asfixia das ovas e larvas de peixes 

Moderado 
Tolerável se 
for 
‘ALARP’ 

Pesca 
Derrame de 
Petróleo Bruto e 
de Gasóleo 

 Perda de rendimentos devido à proibição de pesca 

 Danos às embarcações e equipamento de pesca 

 Redução tanto em recursos alimentares como 
económicos 

Alta 
Tolerável se 
for 
‘ALARP’ 
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6 PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL 

6.1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo apresenta a descrição de como as medidas de mitigação 

identificadas no Capítulo 5 - Avaliação de impacte serão incluídas no desenho de 

projeto, e subsequentemente implementadas ao longo de todo o  programa de 

perfuração de avaliação. 

O Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS) identifica as ações necessárias, 

atribui as responsabilidades e define os prazos para a sua conclusão. O PGAS 

será incorporado na gestão ambiental e social global do projeto e como parte 

dos correspondentes contratos aplicáveis (e.g. subcontratados para perfuração 

e  embarcações). O PGAS irá funcionar como um documento dinâmico, 

acompanhando o progresso das atividades durante o decorrer do projeto até à  

conclusão do programa de perfuração. O PGAS também fornece um 

mecanismo para monitorizar o desempenho ambiental e social do prestador 

de serviços e, quando necessário, proceder à definição de novas medidas de 

remediação.  

As medidas de remediação e as partes responsáveis pela sua implementação 

encontram-se resumidas abaixo e apresentadas na Tabela 6.1. 

 

6.1.1 Objetivos do PGAS  

O PGAS foi projetado para servir como ligação entre as medidas de gestão e 

de mitigação identificadas no ESHIA e a execução do programa de perfuração 

com os seguintes objetivos principais: 

 Fornecer o mecanismo para garantir a conformidade com a legislação de 

STP,  as políticas de Saúde, Segurança e Ambiente (SSA), o sistema de 

gestão de SSA e procedimentos da KOSMOS, leis e e normas 

internacionais e  as melhores práticas do setor de petróleo e gás; 

 Fornecer o mecanismo para garantir que todas as medidas de mitigação 

propostas identificadas no ESHIA são implementadas de forma a 

mitigar os potenciais impactes adversos;Fornecer uma estrutura para 

mitigar os impactes que possam ser imprevistos e/ou não ter sido 

identificados;  

 

 Avaliar a eficácia ou ineficiência das medidas de mitigação e, se 

necessário, modificá-las ou incluir novas medidas de 

mitigação/prevencão; e 

 Estabelecer um programa de monitorização e protocolos de manutenção 

de registos para que as informações adicionais pertinentes, que não 

estiverem disponíveis durante a compilação do ESHIA, possam ser 

recolhidas a fim de proporcionar uma garantia de qualidade para as 

conclusões do ESHIA.   
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O PGAS é parte integrante do sistema que também tem os seguintes objetivos 

de longo prazo: 

 

 Assegurar que as questões ambientais,  sociais, de  saúde e de 

segurança são integradas na gestão de risco do negócio e no processo 

de tomada de decisão;  

 Racionalizar e agilizar as atividades ambientais, sociais e de saúde em 

todo o ciclo de vida do projeto para adicionar valor e eficiência; 

 Incentivar todos os trabalhadores e prestadores de serviços para  

alcançar um elevado desempenho ambiental e de segurança; 

 Estabelecer as normas e padrões para as fases de planeamento, 

operaçãoe revisões; e 

 Permitir que a gestão possa estabelecer prioridades ambientais. 

 

Para além disso, o PGAS inclui especificações que definem as 

responsabilidades ambientais e sociais do prestador de serviços (e.g. 

subcontratados para perfuração e  embarcações) que serão incluídas como 

cláusulas contratuais na fase de adjudicação. O presente PGAS abrange as 

atividades de avaliação e perfuração exploratória e ao longo do Bloco 12, e 

está em consonância com os PGAS’s desenvolvidos para as atividades 

similares nos Blocos 5, 6 e 11 e que fazem parte dos correspondentes ESHIA.  

 

 

6.2 ESTRUTURA DE GESTÃO AMBIENTAL  

A KOSMOS, como  titular da licença para o Bloco 12,  terá uma 
responsabilidade geral e final pelas operações propostas. 
 
A gestão ambiental do programa de perfuração proposto será realizada de 
acordo com uma estrutura que inclui: 
 

 A política de Segurança, Saúde, e Ambiente (SSA) da KOSMOS; e 

Um sistema de gestão de SSA através do qual serão geridos de uma forma 

sistemática as prioridades, responsabilidades e riscos de  segurança,   saúde e 

ambiente,. 

6.3 CONTROLOS OPERACIONAIS E PROCEDIMENTOS DE MITIGAÇÃO  

 

6.3.1 Normas KOSMOS  

Em linha com os princípios de negócios na KOSMOS Energy, garantimos que 

a Saúde, Segurança e Ambiente (SSA) são prioridades durante todas as fases 

de nossas operações. Estamos comprometidos com a manutenção dos 

elevados padrões que protegem os nossos funcionários, fornecedores e as 

comunidades onde operamos. 
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Alcançaremos estes objetivos com um impacto positivo, criando valores 

duradouros e praticando a responsabilidade social corporativa. A KOSMOS 

irá incorporar os princípios de gestão ambiental responsável visando o 

desenvolvimento sustentável (Figura 6.1). 

 

Em todos os casos, as operações devem cumprir os requisitos locais e 

internacionais regulatórios locais e legislativos aplicáveis. 

 

Figura 6.1 Sistema de Gestão de SSA da KOSMOS 

Fonte: KOSMOS, 2018 

 

 

6.3.2 Outras Normas, Diretrizes e Convenções Internacionais  

A KOSMOS cumprirá com os requisitos da legislação marítima de STP assim 

como com a legislação internacional aplicável e seguirá as melhores normas 

da indústria, tais como aquelas promulgadas pela Organização Marítima 

Internacional (OMI),  pela Associação Internacional de Produtores de Petróleo 

e Gás (IOGP, anteriormente Forum E&P), bem como pelas autoridades de STP 
 
Mais especificamente, serão seguidas as seguintes 
normas/diretrizes/convenções: 
 

 Normas e diretrizes ambientais aplicáveis em São Tomé e Príncipe , tais 

como as disposições de Segurança, Saúde, e Ambiente constantes no 

Regulamento das Actividades Petrolíferas de 2010 aplicáveis na Zona 

Económica Exclusiva (ZEE); 
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 Convenção para a Cooperação na Proteção e Desenvolvimento do 

Ambiente Marinho e Costeiro da Costa Atlântica da Região Ocidental, 

Central e Austral Africana (Convenção de Abidjan, 1984); 

 Convenção Africana para a Conservação da Natureza e dos Recursos 

Naturais (Convenção da Argélia, 1968);  

 Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais 

Selvagens (Convenção de Bonna, 1979);  

 Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de 

Fauna e Flora Selvagens (CITES, 1973);  

  Convenção sobre Diversidade Biológica (CBD, 1992); 

 Convenção sobre o Controlo de Movimentos Transfronteiriços de 

Resíduos Perigosos e sua Eliminação (Basileia, 1989);   

 Convenção de Bamako sobre a Proibição da Importação de Resíduos 

Perigosos para África e sobre o Controlo de Movimentos 

Transfronteiriços e a Gestão de Resíduos Perigosos Produzidos em África 

( Convenção Bamako, 1991);   

 Convenção sobre Zonas Húmidas de Importância Internacional 

(Convenção de Ramsar, 1971);   

  Protocolo de 27 de Novembro de 1992 que altera a Convenção 

Internacional sobre a Responsabilidade Civil de 1969 e diz respeito aos 

danos causados pela poluição por hidrocarbonetos;  

  Convenção Internacional MARPOL para a Prevenção da Poluição por 

Navios, (MARPOL, 1973);  

 Convenção das Nações Unidas sobre a Lei do Mar (UNCLOS( 

(Convenção de Montego Bay; 1982);  

  Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida no Mar (SOLAS, 

1974);  

 Convenção sobre o Regulamento Internacional para Evitar 

Abalroamentos no Mar (COLREG, 1972); 

 Convenção-Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, 

1992; 

 Protocolo de Quioto, 1997; 

 Convenção de Viena para a Proteção da camada de ozono, 1985 

(Concenção de Viena); e 

 Protocolo de Montreal relativo às substâncias que empobrecem a camada 

de ozono (1987). 

 

Para além das convenções internacionais listadas acima, a KOSMOS também 

considerará, quando apropriado, aderir aos padrões internacionais, incluindo 

às diretrizes da Corporação Financeira Internacional (IFC), às diretrizes do 
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Banco Mundial de Ambiente, Segurança e Saúde (EHS), às diretrizes da 

IPIECA, às diretrizes do Comité Conjunto para a Conservação da Natureza ( 

JNCC); às diretrizes da Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA) e 

convenções tópico- específicas que não estão restritas a uma geografia 

específica ou ratificadas por STP, como a Convenção Internacional para o 

Controlo e a Gestão das Águas de Lastro e dos Sedimentos dos Navios (BWM, 

2004).  

 

6.3.3 Consulta e notificações  

É importante que o prestador de serviços de perfuração mantenha uma 

comunicação regular com as autoridades reguladoras competentes, assim 

como com as partes interessadas pertinentes, tais como o Ministério das 

Infraestruturas,Recursos Naturais e Ambiente (MINRE), a Agência Nacional 

do Petróleo (ANP-STP), as autoridades marítimas e portuárias, indústria das 

pescas, da navegação e outros utilizadores do mar. 

 

Antes de iniciar o programa de perfuração, será enviada uma notificação para 

a ANP-STP e para o MINRE com os detalhes dos navios-sonda . Estas 

organizações informarão as agências regionais e subdepartamentos 

interessados. 

 

Todas as licenças ambientais e quaisquer condições anexas serão obtidas 

através do MINRE. A KOSMOS fornecerá ao prestador de serviços de 

perfuração detalhes sobre as sensibilidades ambientais dentro da área do 

projeto e os procedimentos e medidas de mitigação a serem aplicadas durante 

a operação nestas águas.  

 

6.3.4 Quadro de Mitigação  

As medidas de mitigação e as partes responsáveis pela sua implementação são 

resumidas e apresentadas na Tabela 6.1.  

 

Todos os membros da tripulação, incluindo as dos navios de apoio, serão 

informados das normas e medidas de controlo aplicáveis à realização do 

programa de perfuração, antes do inicio das operações. 

 

Todos os equipamentos a bordo dos navios (incluindo motores, compressores, 

geradores, equipamento de separação de sólidos, estações de tratamento de 

águas residuais e separadores de água oleosa) serão regularmente verificados 

e mantidos em conformidade com as instruções do fabricante a fim de 

maximizar a sua eficiência e minimizar avarias e descargas desnecessárias 

para o ambiente durante a realização do programa de perfuração. 

 

Os resíduos serão minimizados, devidamente segregados e armazenados a 

bordo antes da eliminação em instalações recepção autorizadas e 

adequadamente equipadas para o efeito. 
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Serão estabelecidas linhas claras de comunicação e procedimentos 

operacionais entre navio-sonda/sonda e navios acompanhantes antes do 

início das atividades de perfuração. 

 

 

6.4 IMPACTES POTENCIAIS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO  

6.4.1 Visão Geral dos Impactes Considerados  

O ESHIA considera os seguintes impactes potenciais das atividades do 

Projecto proposto:   

 

• Redução potencial na qualidade do ar localizada e contribuição para os 

gases de efeito de estufa como resultado das emissões decorrentes da 

mobilização e desmobilização do navio-sonda, operação da unidade de 

perfuração, teste de poço (queima – flaring), operação do PSV e do 

helicóptero;  

• Degradação da qualidade da água e dos sedimentos como resultado das 

descargas habituais e operacionais de efluentes e resíduos para o mar (isto 

é, águas negras e cinzentas, água de esgotos, lastro, etc. );  

• Degradação da qualidade da água e dos sedimentos como resultado da 

descarga de lama e cascalho;  

• Impactes no fundo do mar e comunidades bentónicas devido à operação 

da unidade de perfuração, da instalação da infraestrutura do poço, da 

descarga e deposição de cascalhos e lamas e do desempenho das 

atividades sísmicas (VSP) geradoras de emissões de ruído;  

• Impactes no plâncton devido à alteração da qualidade da água do mar 

resultante de efluentes e descargas de resíduos para o mar, bem como à 

potencial introdução de espécies invasoras ou alienígenas nas águas de 

STP;   

• Impactes nos peixes resultantes das emissões de ruído produzidas 

durante as atividades sísmicas (VSP) e da mudança da qualidade da água 

do mar devido à descarga de efluentes e resíduos;  

• Impactes sobre as tartarugas marinhas e mamíferos marinhos resultantes 

da mobilização/desmobilização e presença do navio-sonda, do potencial 

risco de colisão com navios do projeto, a produção de emissões sonoras 

subaquáticas durante as atividades sísmicas (VSP) e impactes devido à 

alteração da qualidade da água do mar resultante da descarga de 

efluentes e resíduos;  

• Impactes sobre as aves marinhas que resultam em perturbações devido à 

presença e movimentos físicos do navio-sonda e do funcionamento dos 

navios de apoio e helicópteros, bem como impactes devido a alterações na 

qualidade da água do mar resultantes de efluentes e descargas de 

resíduos;  



 

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT IBERIA S.A. KOSMOS ENERGY STP 

233 

 

• Impactes em áreas costeiras sensíveis resultantes da operação nas 

instalações em terra (onshore);  

• Impactes em outros utilizadores do mar, aumento do risco de colisão e 

perturbação do tráfego marítimo resultante do movimentos de 

embarcações do projeto;  

• Impactes nas atividades de pesca comercial e artesanal e na área de 

exclusão associada à pesca, resultantes da presença e operação de 

embarcações do projeto  produção de emissões de ruídos subaquático 

devido às atividades de VSP e mudanças na qualidade da água; Impactes 

socioeconómicos positivos na economia local, no emprego e nos meios de 

subsistência como resultado das atividades do projeto em geral;  

• Impactes na infraestrutura e serviços locais resultantes das atividades de 

perfuração e das operações em terra (onshore);  

• Impactes na segurança e saúde na comunidade dos trabalhadores, 

resultantes do aumento da transmissão de infeções sexualmente 

transmissíveis e doenças contagiosas, aumento das interações 

trabalhador-comunidade, uso e manuseamento de materiais perigosos-; e    

• Danos nos recetores e recursos como resultado de eventos acidentais -  

impactes resultantes de eventos acidentais, incluindo derrames de 

combustível  de navios, derrames de hidrocarbonetos ou crude, como 

resultado da explosão (blow-out) do poço e libertação de radiação a partir 

das ferramentas de medição dos poços.   

 

6.4.2 Planos e procedimentos de Gestão Específicos  

Em apoio às operações de perfuração e de acordo com a prática comum na 

indústria offshore de O&G, vários planos de gestão e procedimentos serão 

desenvolvidos antes do início das atividades de perfuração. Estes servirão 

para abordar áreas-chave do potencial requisito de impacte ambiental/social, 

sendomencionados ao longo das secções relevantes do PGAS.  

 

Esta secção resume os requisitos para estes planos e procedimentos de gestão 

específicos1: 

 

• Plano de Gestão de Resíduos (PGR) (incluindo gestão de cascalhos & 

lamas). 

• Plano de Gestão de Água de Lastro (BWMP).  

• Plano de Resposta a Emergencias (PRE).  

• Plano de Contigência pra Derrames de Petróleo (OSCP).  

• Plano de Emergência para Poluição por Petróleo em navio (SOPEP).  

 
1 Note-se que estes planos não fazem parte do relatório do ESHIA, sendo planos de gestão que precisam estar em vigor 

antes do início das operações.  
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Nas seguintes secções é apresentado um resumo dos objetivos e conteúdos 

dos planos. 

 

Plano de Gestão de Resíduos (PGR) 

Será desenvolvido um Plano de Gestão de Resíduos (PGR) para o Projeto no 

qual serão estabelecidos fluxos de resíduos, procedimentos de 

armazenamento, embalagem e rotulagem de resíduos, incluindo resíduos 

líquidos e sólidos e resíduos perigosos e não perigosos, definidos 

procedimentos de transporte para disposição final e definidas as 

responsabilidades associadas às atividades de gestão de resíduos. Este plano 

também inclui procedimentos relativos à gestão de cascalhos e lamas.   

 

As seguintes atividades são desenvolvidas no plano de gestão de resíduos:  

• Produção e resíduos na unidade de perfuração, embarcações de 

suprimento e base logística em terra (onshore).  

• Armazenamento temporário de resíduos na unidade de perfuração, 

embarcações de abastecimento e base logística em terra (onshore). 

• Transporte de resíduos maritimos desde offshore ate à base em terra 

(onshore).  

• Descarga de resíduos na base onshore.  

• Transporte de resíduos desde a base em terra (onshore) para o destino 

final.  

• Supervisão dos prestadores de serviços que serão responsáveis pelo 

tratamento e gestão de resíduos.  

 

O destino final em terra (onshore) para a deposição dos resíduos será incluído 

no plano. As boas práticas internacionais exigem o compromisso de adotar as 

várias medidas destinadas a evitar descargas inadequadas de resíduos para o 

mar. Essas medidas devem ser colocadas em prática na unidade de 

perfuração, PSVs e instalações de suporte em terra (onshore). Assim sendo, as 

primeiras referências para a gestão de resíduos do projeto serão a legislação de 

STP, a legislação internacional e as normas da KOSMOS.   

 

Plano de Gestão de Água de Lastro (BWMP)  

A descarga de água de lastro no ambiente marinho é controla pela Convenção 

International  para o Controlo e Gestão da Água de Lastro e Sedimentos do 

Navio (2004). Embora STP não tenha assinado esta convenção, o uso da base 

em terra (onshore) num porto de África continental, o navio-sonda e  os navios 

de apoio envolvidos no Projeto realizarão operações de lastro de acordo com 

esta convenção. Assim, cada navio do Projeto terá um Plano de Gestão de 

Água de Lastro.   
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A função do Plano de Gestão de Água de Lastro é auxiliar no cumprimento 

das medidas destinadas a reduzir os efeitos nocivos sobre o ambiente 

marinho, os quais são transmitidos através de microorganismos aquáticos, 

transferidos de uma área para a outra através de operações de lastro do navio, 

enquanto se  mantêm a segurança do navio.  

 

O BWMP incluirá os seguintes elementos:  

• A descrição do sistema de gestão de água de lastro em cada navio e 

respetiva forma de operação.  

• Procedimentos para monitorização e reporte, incluindo os requsitos de 

comformidade normativa de STP.  

• Operacional, juntamente com o método usado para o lastro, bem como 

aspetos de segurança.  

• Os locais em diferentes águas costeiras para a troca de lastro.  

• Ponto de amostragem e método de tratamento.  

• Funções e reponsabilidades do pessoal a bordo para realizar a operação 

de lastro.  

 

 

Plano de Resposta a Emergências (PRE)   

O objetivo do PRE é auxiliar as Equipas de Emergência e as Equipas de Gestão 

de Incidentes da KOSMOS (EE e EGI) do Bloco 6 na preparação e resposta 

rápida e seguraa qualquer incidente dentro dos limites operacionais em terra 

(onshore) e marítimos (offshore) do Bloco 6, independentemente do tipo e 

dimensão do incidente.  

Os objetivos específicos do PRE do Bloco 6 são os seguintes:  

• Definir os procedimentos de notificação, ativação e mobilização da EE-

EGI a serem seguidos quando ocorrer um incidente ou uma ameaça de 

incidente.  

• Descrever os cargos na equipa de gestão de EE e EGI e definir as funções e 

responsabilidades dos membros da equipa, incluindo a estrutura 

organizacional e as linhas de responsabilidade a serem cumpridas 

durante a resposta a um incidente.  

 
Este plano deve conter procedimentos aplicáveis a cenários de incidentes 

previsíveis para as atividades de perfuração do Bloco 6. O plano deve definir a 

organização da resposta a emergências, o procedimento de notificação de 

incidentes, o processo de avaliação de um incidente, o processo de ativação da 

equipa de emergência, o planeamento da resposta, o fecho do incidente , bem 

como os requisitos e objetivos de exercícios e de formação de emergência.  
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Plano de Contigência para Derrames de Petróleo (OSCP)  

Será desenvolvido um Plano de Contingência para o Bloco 5, específico para 

cenários de emergência relacionados com   riscos de derrame de petróleo, 

conforme as diretrizes de melhores práticas.  

O plano de contigência para derrames de petróleo fornecerá um plano 

detalhado de resposta e remoção de petróleo que aborda o controlo, a 

contenção e a recuperação de uma descarga de petróleo em quantidades que 

possam ser prejudicais às àguas navegáveis ou às costas adjacentes.  

 

Este plano incluirá:   

• Uma definição das autoridades, responsabilidades e deveres de todas as 

entidades envolvidas nas operações  de remoção de petróleo.   

• Procedimentos para a deteção precoce e notificação atempada de uma 

descarga de petróleo.  

• Garantia que a  plena capacidade de recursos é conhecida e pode estar 

disponível após uma descarga.  

• Ações para desenvolver após a descoberta e notificação da descarga.  

• Procedimentos para facilitar a recuperação de danos e medidas de 

execução.  

 

No que diz respeito à Estratégica de Resposta para Derrames de Petróleo da 

KOSMOS, a KOSMOS adota o Sistema de resposta por níveis 

internacionalmente reconhecido para avaliar a gravidade de um derrame de 

petróleo. O objetivo dos três níveis é estabelecer, o quanto antes, qual é a 

resposta correta para combater o derrame. A gravidade do derrame depende 

da dimensão, da complexidade da resposta e das potenciais consequências 

socioeconómicas para as pessoas e para o ambiente.   

 

Plano de Emergência para Poluição por Petróleo em Navio (SOPEP) e Plano de 

Emergência de Poluição Marinha a Bordo (SMPEP)  

O regulamento 37 do Anexo I da MARPOL exige que todos os navios de 400 

toneladas brutas e acima,  possuam um Plano de Emergência para Poluição 

por Petróleo em Navio (SOPEP) aprovado. A finalidade de um SOPEP é 

ajudar o pessoal a lidar com uma descarga inesperada de petróleo, colocar em 

marcha as ações necessárias para interromper ou minimizar e descarga e 

mitigar os seus efeitos no ambiente marinho. Este regulamento exige que o 

SOPEP inclua, no mínimo, o seguinte:  

 

 O procedimento a ser seguido, pelo comandante ou outras pessoas 

encarregadas do navio, para relatar um incidente de poluição por petróleo, 

conforme exigido no artigo 8 e no Protocolo I da Convenção MARPOL, 

com base nas diretrizes elaboradas pela IMO.  
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 A lista de autoridades ou pessoas a serem contatadas no caso de um 

incidente de poluição por petróleo.  

 Uma descrição detalhada das ações a serem tomadas imediatamente pelas 

pessoas a bordo, para reduzir ou controlar a descarga de petróleo após o 

incidente; e  

 Os procedimentos e ponto de contacto no navio, para coordenação da ação 

a bordo com as autoridades nacionais e locais no combate à poluição.  

 

Cada navio usado pelo Projeto, incluindo a unidade de perfuração e os PSVs, 

terão um SOPEP que é adequado para responder ao respetivo  risco específico.  

 

O regulamento 17 do Anexo II da MARPOL aplica-se, se a unidade de 

perfuração transportar lamas de perfuração a granel. Estipula que todos os 

navios de 150 toneladas brutas e acima, que estejam certificados para 

transportar substâncias nocivas a granel deverão levar a bordo um Plano de 

Emergência de Poluição Marinha a Bordo (SMPEP), para substâncias líquidas 

nocivas aprovadas pela Administração. O SMPEP deve incluir, no mínimo, o 

seguinte:  

 O procedimento a ser seguido pelo comandante ou outras pessoas 

encarregadas do navio para relatar um incidente nocivo de poluição de 

substâncias líquidas, conforme exigido no artigo 8 e no Protocolo I da 

presente Convenção, com base nas Diretrizes desenvolvidas pela IMO;  

 A lista de autoridades ou pessoas a serem contatadas no caso de um 

incidente de poluição de substâncias líquidas nocivas;  

 Uma descrição detalhada das ações a serem tomadas imediatamente por 

pessoas a bordo, para reduzir ou controlar a descarga de substâncias 

líquidas nocivas após o incidente; e,Os procedimentos e ponto de contacto 

no navio, para coordenação da ação a bordo com as autoridades nacionais 

e locais no combate à poluição.  

 

A MARPOL determina que o SMPEP possa ser combinado com o SOPEP. Um 

Plano de Emergência de Poluição Marinha a Bordo será preparado pela 

KOSMOS para o navio-sonda/sonda do Projeto.  

 

6.5 RESPONSABILIDADES  

Responsabilidade e Função da KOSMOS  

A KOSMOS assegurará que o projeto seja executado de acordo com a sua 

Política de SSA KOSMOSe em consonância com o seu Sistema de Gestão de 

Segurança,  Saúde, e Ambiente. Embora os prestadores de serviços realizem a 

maioria das atividades críticas de SSA, a KOSMOS manterá a responsabiliade 

geral e responsabilidade pela gestão do Contrato, incluindo os aspetos de SSA 

(Saúde, Seguraça e Ambiente).  



 

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT IBERIA S.A. KOSMOS ENERGY STP 

238 

 

 

As funções principais com responsabilidades de SSA dentro da organização 

local da KOSMOS são explicados abaixo.  

 

Gestor de Operações do Poço da KOSMOS  

 

O Gestor de operações do poçoserá o respresentante Técnico Sénior local. 

Estará situado nos escritórios locais da KOSMOS, em STP e será o responsável 

por garantir que todas as operações sejam realizadas de forma consitente com 

os objetivos de desempenho detalhados no PGAS; por relatar todos os 

incidentes à KOSMOS e notificar as autoridades relevantes conforme 

necessário, bem como garantir que todo o pessoal recebe formação ambiental 

da KOSMOS antes do ínicio da perfuração e notificar imediatamente à Equipa 

de Gestão de Incidentes quaisquer derrames, quando apropriado. 

 

Supervisor de Perfuração (SVP) da KOSMOS  

 

Enquanto a sonda está a perfurar num local de perfuração da KOSMOS, o 

Supervisor de Perfuração (SVP) fornecerá qualquer assistência ou conselho 

relevante ao GIO de plataforma, relativamente à segurança, saúde e bem-estar 

do pessoal a bordo.  

O supervisor de Perfuração será responsável por:  

 Garantir que todas as atividades sejam realizadas de maneira segura e 

eficiente no local de perfuração e promover proativamente a segurança, a 

sáude, e o bem-estar de todo o pessoal na plataforma;  

 Assegurar que todos os programas de trabalho são executados de acordo 

com o padrão apropriado e atempadamente, sem lesões ou risco para 

qualquer pessoa que trabalhe offshore; 

 Implementar de forma segura o programa de perfuração através do Senior 

Toolpusher e do pessoal da empresa prestadora de serviços; 

 Reportar  ao Gestor de operações do poço;  

 Garantir que os requisitos da documentação de SSA, incluindo formações 

e reuniões sobre segurança são totalmente implementados durante a 

atividade de trabalho;  

 Exercitar a autoridade e responsabilidade de interromper qualquer 

trabalho  que considere poder resultar em ferimentos, dano ambiental ou 

dano de equipamento ou propriedade;  

 O SVP será um empregado da KOSMOS, ou um consultor com 

experiência relevante para o projeto. 

 

 

Gestor de Instalação Offshore (GIO) (Prestador de Serviços de Perfuração Offshore)  
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O Gestor de Instalação Offshore (GIO) é a autoridade máxima da unidade de 

perfuração e será responsável por garantir que todas as operações a bordo da 

unidade de perfuração sejam realizadas de maneira consistente com o PGAS. 

Deverá garantir que a política de SSA da KOSMOS é seguida e ainda 

monitorizar o desempenho em relação aos procedimentos ambientais 

relevantes, os requisitos legais, os compromissos e condições aplicáveis ao 

programa de perfuração. Será responsável por garantir que todo o pessoal seja 

formado adquadamente e é por notificar o Supervisor de Perfuração Sénior da 

KOSMOS sobre quaisquer incidentes decorrentes de operações que possam ter 

um impacte adverso nos objetivos de desempenho do PGAS.   

 

O GIO tem autoridade pa anular e prevalecer sobre uma decisão tomada pelo 

Supervisor de Perfuração Sénior se esta não estiver de acordo com a política 

de SSA do prestador de serviços de perfuração ou se a mesma espuser o 

pessoal ou o equipamento da plataforma a um risco que não tenha sido 

mitigado de maneira adequada.   

 

 

 

Consultor de SSA de Plataforma da KOSMOS 

Consultor de SSA da base de apoio da KOSMOS  

Os consultores  de SSA (plataforma e base de apoio) serão responsáveis por:  
 

 Atuar como contato no país de apoio ao Country Manager, Gestor de 

Operações do poço e Gestor da base de apoio ;    

 Avaliações de risco específicas do país para riscos de SSA ;  

 Desenvolvimento, implementação e manutenção de/do  SSA/PGAS.  

 Relatórios de incidentes e revisão de investigações para incidentes no 

pais;;  

 Contato com representantes de SSA dos prestadores de serviços   

 Apoiar na execução em campo do programa de Segurança, Saúde e 

Ambiente dos prestadores de serviços. Auxiliar na implementação dos 

documentos de SSA dos prestadores de serviços;;  

 Realizar inspeções de SSA, formação e orientação no local de trabalho 

para garantir a conformidade com práticas de trabalho seguras e em 

particular com todos os regulamentos e requisites aplicáveis;  

 Auxiliar na realização de exercícios de formação de emergência, conforme 

necessário na plataforma/base de apoio;  

 Garantir a comunicação de incidentes, acidentes e indicadores de 

segurança por parte da KOSMOS e do prestador de serviços.  
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Requisitos de Perfuração do Prestador de Serviços  

O PGAS será o documento contratual geral para todos os requisitos de gestão 

ambiental e social, com o qual todos os planos e documentos dos prestadores 

de serviços e sub empreiteiros terão de estar alinhados. Será fornecido a todos 

os prestadores de serviços relevantes para o projeto, os quais deverão  incluir 

as seguintes disposições, a fim de garantir que o PGAS seja eficaz:   

 

 Definir claramente as funções e responsabilidades para a execução do 

PGAS;  

 Assegurar que todos os funcionários da base ou prestadores de serviços 

estão familiarizados com as politicas de SSA da KOSMOS e dos requisitos 

do PGAS;  

 Reportar de forma adequada e proceder com ações corretivas para 

assegurar que quaisquer incidentes sejam reportados imediatamente e 

tratados de forma eficaz; 

 Rever e avaliar o PGAS, conforme necessário.  

 

Toda a documentação do prestador de serviços, utilizada para colocar no 

PGAS principal e assim faciliar a implementação dos seus requisitos, estará 

sujeita a revisão e aprovação pela KOSMOS.  

 

6.6 RELATÓRIOS 

Para além dos relatórios técnicos diários e de progresso de perfuraçãoexigidos 

pela KOSMOS, recomenda-se que o prestador de serviços de perfuração 

produza os seguintes relatórios/documentação: 

 Contato diário com o Porto relevante na área de perfuraçãopara 

atualizar os progressos do levantamento e a posição do navio; 

 Registo de todos os avistamentos e contatos com outros navios (por 

exemplo, navios de pesca ou navios de transporte de mercadorias); 

 Registo de quaisquer acidentes e incidentes de segurança, saúde, e 

ambiente, incluindo incidentes envolvendo navios de transporte de 

mercadorias ou de pesca nas águas de STP; 

 Relatório de fim do programa de perfuraçãopara incluir no relatório 

final de SSA com detalhes dos acidentes e incidentes e do desempenho 

ambiental incluindo materiais e equipamentos retirados do mar 

conforme descrito acima. 

 

Caso ocorra algum incidente de SSA, a KOSMOS conduzirá uma investigação 

adequada do incidente e preparará um relatório detalhado dos eventos e das 

medidas corretivas e preventivas implementadas. Todos os incidentes em que 

as normas regulamentares locais são excedidas serão relatados às autoridades 

em STP.  
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6.7 GESTÃO DAS MODIFICAÇÕES  

Em operações com esta dimensão e duração, existem incertezas e mudanças 

que precisam ser abordadas de forma estruturada clara e transparente.  

 

Como resultado, a KOSMOS implementará um procedimento claro e 

transparente  de gestão das modificações, a fim de identificar as lacunas, 

avaliar os riscos e incertezas e levá-las em consideração, de acordo com o 

definido nos procedimentos internos da gestão das modificações.  

 

As alterações que afetam as operações ou equipamentos que não são 

“Replacement in Kind (Substituição em espécie)” serão avaliadas e geridas para 

confirmar que os riscos de saúde, segurança e / ou ambientais (SSA) 

decorrentes dessas alterações permanecem em níveis aceitáveis. 

 

Qualquer modificação proposta requer avaliação e julgamento rigorosos para 

assegurar que todos os impactos consequenciais sejam entendidos para evitar 

consequências não intencionais. Isso inclui modificações administrativas, 

técnicas e organizacionais associadas às operações da KOSMOS. 

 

Este procedimento não se destina a substituir um processo existente de Gestão 

de Modifificações que o Prestador de serviços já está a usar, mas a assegurar 

um alinhamento adequado entre os processos do Prestador de Serviços e as 

necessidades da KOSMOS. Também não se destina a alterações que não sejam 

de natureza “significativa” e que estejam dentro do nível de autorização de 

um Gestor ou Prestador de serviços da KOSMOS. 

 

Nenhum Fluxograma da KOSMOS será mostrado.KOSMOS 

 

6.8 RESUMO DA MITIGAÇÃO A SER IMPLEMENTADA COMO PARTE DO PROJETO  

Na Tabela 6.1 a seguir é apresentado um resumo do PGAS com as 

correspondentes medidas recomendadas. 

 

Esta seção e a Tabela 6.1 destinam-se a serem lidas em conjunto com o texto 

completo do documento ESHIA em anexo, que não só fornece importante 

informação de base e contextualização, mas também descreve os impactes que 

as medidas listadas visam mitigar ou gerir e, o impacte residual que pode 

permanecer.  
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Tabela 6.1 Resumo das medidas de mitigação e monitorazação a serem implementadas como parte do PGAS  

Nr 
Ref.  Recetor 

Atividade 
de Projeto 

Descrição de 
Impacto 

Medidas de Mitigação e de Controlo 
 
Responsabilida
de 

Requisito de 
Monitorização/ 
Registos 

 
Requisitos de 
Relatório 

 
Frequência/Tempo  

Eventos Rotineiros 

1 

Mudanç
as 
Climátic
as e na 
Qualida
de do Ar 

Operações 
de rotina do 
navio-
sonda/sond
a, 
embarcação 
de apoio e 
deslocações 
com 
helicóptero 
para a costa  

 Potencial 
redução na 
qualidade 
localizada de 
ar e 
contribuição 
para gases 
com efeito de 
estufa 

 Planeamento antecipado para assegurar a eficiência 

das operações, incluindo o planeamento das 

deslocações das embarcações de apoio para a faixa 

costeira. 

 Todos os geradores e equipamento devem ser 

sujeitos a uma manutenção e funcionamento 

consoante os padrões estipulados pelo manufactor 

de forma a assegurar o seu funcionamento da 

forma mais eficiente possível. 

 Monitorização regular do consumo de combustível 

e da eficiência dos motores, considerando 

potenciais reduções de geração de gases com efeito 

de estufa. 

 A duração do teste aos poços e do volume de 

hidrocarbonetos produzidos serão reduzidos tanto 

quanto possível na prática de forma a atingir os 

objectivos do teste. 

 Serão usados queimadores de alta eficiência (ou 

seja, baixo teor de NOx). 

 Será feita a monitorização visual da chama de 

queima de forma a assegurar uma combustão 

eficiente bem como determinar a existência e de 

hidrocarbonetos não queimados na eventualidade 

de uma irregularidade no funcionamento da 

captação de alguma descarga. 

 Será implementado um sistema para efetuar o 

registo da queima de hidrocarbonetos t todas as 

emissões serão registadas com parte do programa 

de gestão ambiental para o projeto ou operação. 

 O número de voos de helicóptero deve ser limitado 

Prestador de 
serviços de 
perfuração;       
Prestador de 
serviços de PSV, 
Prestador de 
serviços de 
Helicoptero   

 Monitorar e 
registar o 
consumo de 
combustível 
semanalmente 

 Registo de 
manutenção - 
conforme 
necessário 

 Verificação de 
manutenção de 
equipamentos 

 Registo de uso 
de combustível 
com baixo teor 
de enxofre 

 Volume(mmscf
d / bbls) de 
hidrocarboneto
s queimados 
durante o teste 
do poço 

 Monitorazação 

visual do flare 

para garantir 

uma combustão 

eficiente 

N/A Semanalmente, 
quando a unidade 
de perfuração e / 
ou PSVs e / ou 
helicópteros estão 
ativos. 
 
Revisão do 
equipamento de 
perfuração SSA 
antes das operações 
para verificar todos 
os sistemas 
relevantes 
 
Antes do início das 
atividades e 
durante o teste do 
poço 
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Nr 
Ref.  Recetor 

Atividade 
de Projeto 

Descrição de 
Impacto 

Medidas de Mitigação e de Controlo 
 
Responsabilida
de 

Requisito de 
Monitorização/ 
Registos 

 
Requisitos de 
Relatório 

 
Frequência/Tempo  

ao que for rigorosamente necessário, sem 

comprometer as operações ou a segurança. 

 Sempre que possível e sujeito à disponibilidade de 

um porto terrestre, será dada preferência ao uso de 

combustível com baixo teor de enxofre 

(conformidade com o Nível II da versão revisada 

MARPOL 73/78 Anexo VI que estipula os limites 

de emissões de dióxido de enxofre e de óxido de 

azoto dos exaustores de navios e proíbe as emissões 

deliberadas de substâncias que empobrecem a 

camada de ozono). 
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Nr 
Ref.  Recetor 

Atividade 
de Projeto 

Descrição de 
Impacto 

Medidas de Mitigação e de Controlo 
 
Responsabilida
de 

Requisito de 
Monitorização/ 
Registos 

 
Requisitos de 
Relatório 

 
Frequência/Tempo  

2 

Qualida
de da 
Água do 
Mar 

Descargas de 
rotina e 
operacionais 
durante o 
projeto (ou 
seja, águas 
negras e 
águas 
cinzentas, 
águas do 
porão, águas 
de lastro, 
etc.). 
 
Perfuração e 
instalação da 
infraestrutur
a do poço, 
incluindo a 
descarga de 
cascalho e de 
lamas 

 Potencial 
redução 
localizada 
na 
qualidade 
da água, 
incluindo o 
aumento na 
turvação e 
DBO 

 Potencial 
introdução de 
espécies 
invasoras 
alienígenas 
das descargas 
de águas de 
lastro 

 As embarcações serão equipadas com uma unidade 

de tratamento de esgotos em conformidade com os 

regulamentos do Anexo IV da MARPOL, com o 

Certificado Internacional de Prevenção da Poluição 

por Esgoto (“ISPPC“).  

 As descargas serão efectuadas em conformidade 

com o Anexo IV da MARPOL. 

 As descargas de resíduos alimentares serão feitas 

em conformidade com os requisitos do Anexo V da 

MARPOL (as descargas de resíduos triturados 

devem ser sempre a mais de 3 milhas náuticas (mn) 

da costa e com a embarcação em movimento). 

 A descarga das águas do porão e do convés será 

encaminhada para um separador de óleo-água e 

tratada até alcançar um nível de <15ppm de óleo na 

água (em conformidade com a Convenção de 

MARPOL 73/78, Anexo I). 

 Manutenção de um livro de Registos de Óleo e de 

um diário de bordo da embarcação. 

 Todas as atividades de lastragem deverão cumprir 

as estipulações contidas na Convenção 

Internacional para o Controlo e Gestão da Água de 

Lastro e Sedimentos de Navios (Convenção BWM), 

incluindo: 

o toda a água de lastro será armazenada em tanques 

especificamente designados de forma a evitar a 

contaminação cruzada e permanecer isenta de 

óleo; 

o as descargas de água de lastro serão 

monitorizadas numa base contínua para a deteção 

de brilho de óleo e no caso de água de lastro 

visivelmente contaminada com óleo as descargas 

devem ser paradas; 

o a troca de água de lastro será efetuada pelo menos 

a uma distância de 200 milhas náuticas da terra 

Prestador de 
serviços de 
perfuração;       
Prestador de 
serviços de PSV 

 Manter um 
livro de registo 
de óleo e o 
diário de bordo 
de um navio 

  Registar o 
volume de 
descarga de 
esgoto - 
diariamente 

 Nota de registo 
/ consignação 
de resíduos 
transferidos 
para terra 

 Estimativas 
recorde de 
geração de 
resíduos 
alimentares - 
diariamente 

 Monitorar o 
conteúdo de 
óleo da 
drenagem do 
convés antes da 
descarga - 
contínua 

 Inspeção visual 
diária do ponto 
de descarga 
para garantir 
ausência de 
sólidos 
flutuantes e 
descoloração da 
água 

 Livro de registo 

N/A Em todos os 
momentos, quando 
a unidade de 
perfuração e / ou os 
PSVs estão ativos. 
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Nr 
Ref.  Recetor 

Atividade 
de Projeto 

Descrição de 
Impacto 

Medidas de Mitigação e de Controlo 
 
Responsabilida
de 

Requisito de 
Monitorização/ 
Registos 

 
Requisitos de 
Relatório 

 
Frequência/Tempo  

mais próxima  e em profundidades superiores a 

200 m; 

o quaisquer operações de lastragem deverão ser 

registada num livro de registos; e  

o as embarcações deverão ter um Plano de Gestão 

da Água de Lastro (BWMP) estabelecido. 

 O fluido de perfuração de base não aquosa (NADF) 

no cascalho será reduzido tanto quanto possível 

com o uso de tecnologia actual. O teor de lamas no 

cascalho não deve exceder uma média de 6.9% 

antes da sua eliminação. 

 O uso e a descarga das lamas e fluidos de 

perfuração serão regularmente monitorizados 

durante a atividade de perfuração. 

 Será seleccionado pela KOSMOS um NADF com 

um teor de toxicidade o mais baixo possível que 

será usado durante as atividades de perfuração 

para todas as secções de perfuração.  

 A operação do sistema de controlo de sólidos deve 

ser otimizada de forma a maximizar a vida útil dos 

fluidos de perfuração através da separação eficaz 

de líquidos / sólidos e para minimizar a 

quantidade de fluido “perdido” lançado ao mar 

juntamente com o cascalho.  

 A descarga do cascalho será feita através de uma 

caixa à prova de água (caisson) localizada a uma 

profundidade suficiente para evitar o impacto com 

as águas da superfície do mar (10 m no mínimo). 

detalhado da 
água de lastro - 
conforme 
necessário. 

 Plano de 
Gestão de Água 
de Lastro para 
cada vaso do 
Projeto 

 Todos os 
requisitos de 
monitorazação 
aplicáveis para 
as estacas de 
perfuração e 
descarga de 
lama incluídos 
no número 3 

3 

Leito do 
mar e 
Comuni
dades 
bênticas 

Perfuração e 
instalação da 
infraestrutur
a do poço, 
incluindo a 
descarga e 
deposição de 

 Geração de 
emissões de 
ruído 

 Perda do 
leito do 
mar, dos 
habitats e 

 Será feita a monitorização numa base regular do 

volume da descarga de cascalho e das lamas de 

perfuração . 

 Será seleccionado pela KOSMOS um NADF com 

um teor de toxicidade o mais baixo possível que 

será usado durante as atividades de perfuração 

Prestador de 
serviços de 
perfuração;       ; 
KOSMOS 

 Documentação 
das 
características 
do leito do mar 
e descobertas 
da ecologia 
bentónica 

 Compartilh

ar dados 

ambientais 

marinhos, 

incluido 

caracteristic

Em todos os 
momentos, quando 
a unidade de 
perfuração está 
ativa. 
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Nr 
Ref.  Recetor 

Atividade 
de Projeto 

Descrição de 
Impacto 

Medidas de Mitigação e de Controlo 
 
Responsabilida
de 

Requisito de 
Monitorização/ 
Registos 

 
Requisitos de 
Relatório 

 
Frequência/Tempo  

cascalho e de 
lamas 
Operações 
de Perfil 
Sísmico 
Vertical. 

da fauna 
bêntica na 
pegada 
direta do 
poço e onde 
o cascalho e 
o cimento 
são 
depositados 

 Potencial 
aumento 
localizado e 
a curto 
prazo no 
total de 
sólidos em 
suspensão 
(TSS) na 
coluna de 
água e 
perto do 
leito do mar 

 Impactos na 
qualidade dos 
sedimentos e 
dos 
organismos 
bênticos 
derivados  
dos 
contaminante
s contidos nas 
lamas  WBM 
cuja descarga 
é feita 
diretamente 
para o leito 
do mar e a 

para todas as secções de perfuração.  

 A KOSMOS terá como objetivo a minimização do 

número e das quantidades de aditivos e dará 

prioridade à seleção de aditivos com um 

comportamento ambiental melhor (ou seja,  

elementos incluídos na lista PLONOR)). 

 Serão realizadas inspeções visuais do padrão geral 

de distribuição dos sedimentos no leito do mar  em 

redor do ponto de perfuração antes e depois das 

operações de perfuração usando um Veículo de 

Operação Remota VOR. Estas imagens do leito do 

mar serão tiradas como parte do sistema de 

monitorização da KOSMOS e portanto as imagens 

serão tiradas nas proximidades dos poços do Bloco 

6. As imagens do leito do mar serão documentadas 

e partilhadas com as autoridades de STP. 

 O cascalho de perfuração das secções onde o NADF 

é usado será tratado a bordo para assegurar um 

teor máximo de  6.9% de peso das lamas contidas 

na descarga que irá ser feita de cascalho. 

 Não será feita qualquer descarga para o mar de 

óleo livre derivado dos fluidos e do cascalho de 

perfuração (conforme determinado pelo teste de 

brilho estático). 

 O  NADF usado será reciclado e reutilizado. Logo 

que a perfuração tenha sido finalizadas as lamas 

adicionais disponíveis serão armazenadas e 

enviadas para terra para sua devolução ao 

fornecedor ou eliminação / deposição apropriada 

em instalações autorizadas.  

 A composição do NADF a ser usado não é 

conhecida neste momento, mas uma vez que os 

fluidos a serem usados estão virtualmente isentos 

de Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP), 

o teor de toxicidade continua a ser considerado 

 Medição de 
óleo nos 
cascalhos 
(OOC) antes da 
descarga - 
contínua 

 Monitorizar de 
forma continua 
se há brilho 
visível do óleo 
na superfície do 
mar - contínua 

 Monitorar e 
registrar o 
volume (m3), 
taxa (bbls h / 
hr) e tipo de 
fluidos de 
perfuração e 
cortes 
descartados no 
mar 

 • Registo de 
testes de 
resíduos de 
lama em 
cascalhos antes 
da descarga 
(Static Sheen 
Test) 

 • Nota de 
registo / 
consignação de 
cascalhos 
transferidos 
para terra 

 • Registo de 
composição e 

as do leito 

marinho e 

descobertas 

de ecologia 

bentónica 

com as 

autoridades 

competentes 

de STP.  

  

 O prestador 

de serviços 

tem de 

reporter o 

inventátio 

de produtos 

qu.imicos 

utilizados e 

descarregad

os no final 

das 

operações 

de 

perfuração 

para a 

KOSMOS.  



 

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT IBERIA S.A.             KOSMOS STP  

247 

Nr 
Ref.  Recetor 

Atividade 
de Projeto 

Descrição de 
Impacto 

Medidas de Mitigação e de Controlo 
 
Responsabilida
de 

Requisito de 
Monitorização/ 
Registos 

 
Requisitos de 
Relatório 

 
Frequência/Tempo  

descarga pelo 
navio-
sonda/sonda 
de  SBM 
revestido com 
cascalho  

relativamente baixo (EPA, 1996). Estes serão 

sempre fluidos não aquosos de Categoria III de 

OSPAR/OGP, ou seja,  com menos de 1/1000 de 

HAP e menos de  0.5 /100 de aromáticos totais e 

com uma composição que inclui  somente o tipo 

seguinte de químicos: PLONOR ou  Non-

CHARMABLE (C, D ou E) consoante o Esquema da 

OSPAR de Notificação de Químicos a Offshore  

(OCNS). 

 A descarga do cascalho do navio-sonda/sonda será 

feita a uma profundidade suficiente para evitar o 

impacto com a água da superfície do mar através 

de uma “caisson” submersa (10m no mínimo). 

volume de 
aditivos de 
lama usados 
(para cada 
seção). 

4 

Plâncton  

Descargas de 
rotina e 
operacionais 
durante o 
projeto 
(líquido 
orgânico / 
descargas 
sólidas 

 Potencial 
aumento 
localizado em 
matéria 
orgânica e 
redução na 
qualidade da 
água 

 Serão aplicadas medidas integradas relacionadas 

com a qualidade da água 

Prestador de 
serviços de 
perfuração;       
Prestador de 
serviços de PSV 

Ver os requisitos 
de monitorização 
especificados sob 
o número. 2 

N/A Em todos os 
momentos, quando 
a unidade de 
perfuração e / ou os 
PSVs estão ativos. 

5 

Peixes 

Operações 
de rotina do 
navio-
sonda/sond
a e das 
embarcações 
de apoio. 
 
Operações 
de Perfil 
Sísmico 
Vertical.  

 Impactos 
devido à 
geração de 
emissões de 
ruídos 

 Impactos 
secundários 
devido a 
mudanças na 
qualidade da 
água 

 Serão aplicadas medidas integradas relacionadas 

com a geração de ruído (consultar o resumo dos 

impactos nos mamíferos marinhos);  

 Serão aplicadas medidas integradas relacionadas 

com a qualidade da água 

Prestador de 
serviços de 
perfuração;       
Prestador de 
serviços de PSV 

Ver os requisitos 
de monitorização 
especificados sob 
o número. 3 

N/A Em todos os 
momentos, quando 
a unidade de 
perfuração e / ou os 
PSVs estão ativos. 

6 Tartarug
as 
Marinha

Presença 
física do 
navio-sonda 

 Perturbação 
derivada da 
presença 

 Um Observador de Fauna Marinha a bordo do 

navio-sonda/sonda deve manter uma vigilância 

Prestador de 
serviços de 
perfuração;       

Ver os requisitos 
de monitorização 
especificados sob 

N/A Em todos os 
momentos, quando 
a unidade de 
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Nr 
Ref.  Recetor 

Atividade 
de Projeto 

Descrição de 
Impacto 

Medidas de Mitigação e de Controlo 
 
Responsabilida
de 

Requisito de 
Monitorização/ 
Registos 

 
Requisitos de 
Relatório 

 
Frequência/Tempo  

s e das 
embarcações 
de apoio, 
incluindo as 
suas 
deslocações 
 
Operação do 
navio-sonda 
e das 
embarcações 
de apoio 
 
Operações 
de Perfil 
Sísmico 
Vertical.  

das 
embarcaçõe
s do 
Projeto; 

 Potencial 
risco de 
colisão com 
embarcaçõe
s do 
Projeto; 

 Impactos 
devido à 
geração de  
emissões de 
ruído 
subaquático  

 Impactos 
secundários 
devido a 
mudanças na 
qualidade da 
água 

constante para determinar a presença de tartarugas 

marinhas durante as operações VSP. 

 Os operadores das embarcações de abastecimento 

devem manter uma vigilância constante para 

determinar a presença de mamíferos marinhos e de 

tartarugas marinhas e tomar ação para evitar a 

probabilidade de qualquer colisão, caso seja seguro 

fazê-lo. 

 Na medida do possível a KOSMOS fará a redução 

do derramamento de iluminação. Adicionalmente, 

a iluminação nas embarcações durante o período 

noturno será mantida a um mínimo para permitir a 

segurança das operações . 

 Serão aplicadas medidas integradas relacionadas 

com a geração de ruído (consultar o resumo dos 

impactos nos mamíferos marinhos). 

 Serão aplicadas medidas integradas relacionadas 

com a qualidade da água. 

 A documentação e partilha  de dados ambientais 

marinhos relevantes e aplicáveis e avistamentos 

oportunistas de fauna marinha com as autoridades 

de STP. 

  

Prestador de 
serviços de PSV 

o número. 3 e 
número 7 

perfuração e / ou os 
PSVs estão ativos. 

7 

Mamífer
os 
Marinho
s 

Presença 
física do 
navio-
sonda/sond
a e das 
embarcações 
de apoio, 
incluindo as 
suas 
deslocações 
 
Operação do 
navio-

 Perturbação 
derivada da 
presença 
das 
embarcaçõe
s do 
Projeto; 

 Potencial 
risco de 
colisão com 
embarcaçõe
s do 
Projeto; 

Medidas integradas relacionadas com a geração de 

ruído: 

 Implementação de um arranque suave ou 

procedimentos de intensificação com relação às 

atividades VSP  e ter a bordo um Observador de 

Fauna Marinha durante as atividades VSP, 

conforme recomendado pelas directrizes 

estipuladas pelo Comité Conjunto para a 

Conservação da Natureza (JNCC, 2017); 

 Procedimentos de boa manutenção dos motores 

das embarcações. 

 Prestador 
de serviços 
de 
perfuração;       
Prestador 
de serviços 
de PSV 

 Ver os 
requisitos de 
monitorizaçã
o 
especificados 
sob o 
número. 2 

 Registo de 
observaçoes 
de durante 
atividades de 
VSP  

 Registo de 

Partilhar 
dados de 
ambientais 
marinhos, 
incluindo 
observações 
da fauna 
marinha com 
as autoridades 
competentes 
de STP 

Em todos os 
momentos, quando 
a unidade de 
perfuração e / ou os 
PSVs estão ativos. 
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Nr 
Ref.  Recetor 

Atividade 
de Projeto 

Descrição de 
Impacto 

Medidas de Mitigação e de Controlo 
 
Responsabilida
de 

Requisito de 
Monitorização/ 
Registos 

 
Requisitos de 
Relatório 

 
Frequência/Tempo  

sonda/sond
a e das 
embarcações 
de apoio 
 
Operações 
de Perfil 
Sísmico 
Vertical.  

 Impactos 
devido à 
geração de  
emissões de 
ruído 
subaquático 

 Impactos 
secundários 
devido a 
mudanças na 
qualidade da 
água 

  

Medidas relacionadas com o resto dos impactos 

identificados: 

 Onde possível as embarcações utilizarão canais de 
navegação designados e relevantes; 

 Um Observador de Fauna Marinha a bordo do 

navio-sonda/sonda deve manter uma vigilância 

constante para determinar a presença de mamíferos 

marinhos durante as operações VSP; 

 Os operadores das embarcações de abastecimento 
devem manter uma vigilância constante para 
determinar a presença de mamíferos marinhos e 
tomar ação para evitar a probabilidade de qualquer 
colisão, caso seja seguro fazê-lo ; 

 A KOSMOS limitará o trânsito de embarcações de 
abastecimento em águas costeiras (<12Nm) durante 
o período da noite dentro da medida possível, e 
caso tal não seja possível, as velocidades usadas nas 
áreas costeiras serão reduzidas durante o período 
da noite; 

 Serão aplicadas medidas integradas relacionadas 
com a qualidade da água. 

  

manutenção 
– conforme 
necessário  
 

8 

Aves 
marinha
s 

Operação 
das 
embarcações 
do Projeto e 
dos  
helicópteros 

 Perturbação 
derivada da 
presença e 
movimento 
das 
embarcaçõe
s do Projeto 
e dos voos 
de 
helicóptero. 

 Impactos 
secundários 
devido a 
mudanças 

 A rota do helicóptero será determinada de forma a 

minimizar os impactos e a duração da deslocação 

sobre área biológicas sensíveis. 

 Nas áreas onde forem observadas vastas 

congregações de aves marinhas ou de aves 

costeiras na superfície do mar ou nas terras 

húmidas costeiras, o helicóptero evitará, tanto 

quanto possível, voar sobre estes locais. 

 Serão aplicadas medidas integradas relacionadas 

com a qualidade da água. 

Prestador de 
serviços de PSV; 
Prestador de 
serviços de 
helicoptero 

 Registos de 
rotas aceites de 
navegação e 
helecóptero.  

 

 Os requisites de 
monitorização 
especificados 
sob o número 3 
em relação à 
qualidade da 
água também 
se aplicam . 

N/A Em todos os 
momentos, quando 
os PSVs 
/helicópteros estão 
ativos. 
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Nr 
Ref.  Recetor 

Atividade 
de Projeto 

Descrição de 
Impacto 

Medidas de Mitigação e de Controlo 
 
Responsabilida
de 

Requisito de 
Monitorização/ 
Registos 

 
Requisitos de 
Relatório 

 
Frequência/Tempo  

na 
qualidade 
da água 

  

9 

Áreas 
costeiras 
sensíveis 

Operações 
onshore  

 Perturbação 
das áreas 
costeiras 
sensíveis 
derivada das 
actividades 
realizadas em 
terra 

 Serão aplicadas medidas integradas relacionadas 

com a qualidade da água. 

KOSMOS  Verificação de 
manutenção de 
equipamentos..  
 

N/A Antes das 
atividades do 
Projeto e de acordo 
com o planeamento 
de resposta a 
emergências  

10 

Outros 
Utilizad
ores 
Marítim
os 

Movimento 
das 
embarcações 
do Projeto 

 Impactos 
no tráfego 
marítimo 

 Aumento do 
risco de 
colisão 

 Notificação às autoridades marítimas relevantes e 

notificação com antecedência aos marinheiros antes 

do início do programa de perfuração incluindo a 

notificação relativamente ao estabelecimento da 

zona de exclusão de 500m. 

 Onde aplicável, as embarcações utilizarão canais de 

navegação designados e relevantes e actuarão em 

conformidade com as zonas de exclusão 

designadas. 

 Sinalização náutica e iluminação de navegação no 

navio-sonda/sonda; 

 A zona de exclusão de segurança será monitorizada 

para assegurar a segurança das instalações e dos 

outros utilizadores desta área. 

 Assegurar que as embarcações estejam equipada 

com dispositivos para a redução de riscos de 

colisão ou seja luzes e faróis para navegação,  e  

bóias da marcação, etc. 

KOSMOS; 
Prestador de 
serviços de 
perfuração;       
Prestador de 
serviços de PSV 

 Monitorização 
da zona 
exclusive de 
segurança  

 Manter registos 
(data, hora, 
local) de 
encontros com 
embarcações. 

 Registo de 
inspeções de 
embarcações 

 Registos de 

incidents e 

quase 

incidentes 

 Registos e 

notificações de 

presença de 

embarcações 

suspeitas 

Prestador de 
serviços 
devem 
notificar a 
KOSMOS em 
caso de 
incidente. 

Antes de começar o 
programa de 
perfuração.  
 
Em todos os 
momentos, quando 
a unidade de 
perfuração e / ou os 
PSVs estão ativos. 

11 

Pesca 

Presença 
física e 
operação das 
embarcações 

 Impactos na 
pesca 
devido à 
presença do 

 Será estabelecido o envolvimento das associações 

de pescadores e das autoridades de pesca de  STP. 

 Se-comunicar com qualquer embarcação de pesca 

ou com outros navegantes que esteja presentes nas 

KOSMOS 
Prestador de 
serviços de 
perfuração;       

 Manter registos 
(data, hora, 
local) de 
encontros com 

N/A Antes de começar o 
programa de 
perfuração  
Em todos os 
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Nr 
Ref.  Recetor 

Atividade 
de Projeto 

Descrição de 
Impacto 

Medidas de Mitigação e de Controlo 
 
Responsabilida
de 

Requisito de 
Monitorização/ 
Registos 

 
Requisitos de 
Relatório 

 
Frequência/Tempo  

do Projecto 
 
Operações 
de Perfil 
Sísmico 
Vertical 

navio-
sonda/son
da e área de 
exclusão 
associada 

 Impactos 
devido à 
geração de 
emissões de 
ruído 
subaquático  

 Impactos 
secundários 
devido a 
mudanças na 
qualidade da 
água 

proximidades da zona de exclusão em redor do 

navio-sonda/sonda, assegurando que essas 

embarcações possam alterar o seu curso em total 

segurança. 

 Assegurar que estejam estabelecidos 

procedimentos para lidar com reivindicações de 

reembolso na eventualidade de equipamento de 

pesca danificado devido à movimentação das 

embarcações de apoio. 

 Serão aplicadas medidas integradas relacionadas 

com a geração de ruído (consultar o resumo dos 

impactos nos mamíferos marinhos). 

 Serão aplicadas medidas integradas relacionadas 

com a qualidade da água. 

 Observância dos requisitos estipulados pela 

MARPOL e das boas práticas da indústria. 

 Controlos operacionais contidos no Plano de 

Gestão de Resíduos ou em qualquer outro plano ou 

procedimento apropriado. 

Prestador de 
serviços de PSV 

embarcações de 
pesca 

 Registos de 
queixas/reclam
ações recebidas, 
ações tomadas 
e respostas 
fornecidas.  

momentos, quando 
a unidade de 
perfuração e / ou os 
PSVs estão ativos. 
 
Registo de queixas 
em curso 
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Nr 
Ref.  Recetor 

Atividade 
de Projeto 

Descrição de 
Impacto 

Medidas de Mitigação e de Controlo 
 
Responsabilida
de 

Requisito de 
Monitorização/ 
Registos 

 
Requisitos de 
Relatório 

 
Frequência/Tempo  

12 

Economi
a Local 

Actividades 
gerais do 
projeto 

 Impactos na 
economia 
local, meios 
de 
subsistência e 
emprego 

 Será desenvolvido e implementado um Plano de 

Envolvimento das Partes Interessadas, incluindo a 

implementação de um mecanismo para a 

apresentação de queixas / reclamações com as 

comunidades afetadas e outras partes interessadas 

numa variedade de questões e para assegurar que 

as preocupações sejam resolvidas de uma forma 

atempada. 

 Onde possível, implementar as políticas de 

emprego e de desenvolvimento de capacitação local 

. 

 As oportunidades de emprego serão vastamente 

publicitadas e as práticas de requisitos serão 

baseadas na legislação laboral e políticas e 

estratégias organizacionais relevantes.  

 Implementar  a estratégia de conteúdo local, que 

visa o reforço de capacidades e competências em 

São Tomé e de negócios para apoiar o 

desenvolvimento a longo prazo da indústria 

petrolífera.  

 Desenvolver condições de contratação para 

assegurar que o requisito de conteúdo e aquisições 

locais seja transmitido aos prestadores de serviços 

ou empresas contratantes. 

 Serão aplicadas medidas integradas relacionadas com 
os impactos na pesca. 

KOSMOS  Registo de 
formação de 
funcionários  

 Registo e atas 
de reuniões de 
envolvimento 
com partes 
interessadas. 

 Registos de 

queixas/reclam

ações recebidas, 

ações tomadas 

e respostas 

fornecidas.  

N/A Atividades em 
progresso  

13 

Infraestr
uturas e 
Serviços 
locais  

Operações 
onshore 
 
Atividades 
de 
perfuração 

 Impactos 
nas 
infraestrutu
ras 
submarinas  
(ou seja,  
cabos 
marinhos) 

 Impactos na 
rede local de 

 Serão aplicadas medidas integradas relacionadas com 
os impactos na economia local. 

Prestador de 
serviços de 
perfuração;        

 Registos de 

incidents 

envolvendo 

infraestruturas 

submarinas ou 

rede de água 

local  

 Prestadores 

de serviços 

devem 

notificar a 

KOSMOS e 

a KOSMOS 

deve 

notificar as 

autoridades 

Em todos os 
momentos, quando 
a unidade de 
perfuração está 
ativa. 
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Nr 
Ref.  Recetor 

Atividade 
de Projeto 

Descrição de 
Impacto 

Medidas de Mitigação e de Controlo 
 
Responsabilida
de 

Requisito de 
Monitorização/ 
Registos 

 
Requisitos de 
Relatório 

 
Frequência/Tempo  

abastecimento 
de água 

relevantes 

de STP.  

14 

Saúde & 
Seguran
ça da 
Comuni
dade e 
dos 
Trabalha
dores 

Actividades 
do projeto 
em geral 

 Aumento 
na 
transmissão 
de infecções 
de 
transmissão 
sexual (ITS) 
e doenças 
transmissív
eis; 

 Interação 
trabalhador
es – 
comunidad
e 
resultando 
na falta de 
apreciação 
ou respeito 
pelos 
costumes 
locais;  

 Uso e 
manuseame
nto de 
materiais 
perigosos. 

 

 

 Serão providenciadas triagens regulares do estado de 
saúde para todos os trabalhadores. 

 Como parte da educação e formação em serviço, será 
providenciada formação a todos os trabalhadores 
para melhorar a sua conscientização sobre as rotas de 
transmissão e métodos de prevenção de doenças 
transmissíveis, ITS, e doenças transmitidas por 
vetores (ou seja,  malária).  

 A força de trabalho para o Projeto será 
adequadamente informada sobre questões relativas 
ao código de conduta local apropriado. 

 Consciencialização Cultural / Mecanismo de 
Apresentação de Queixas / Reclamações como parte 
da Mobilização SSA de prestadores de serviços 

 Programa de envolvimento das partes interessadas 
incluindo a implementação de um mecanismo para a 
apresentação de queixas / reclamações com 
comunidades afetadas relacionadas com o Projeto e 
com outras partes interessadas sobre uma variedade 
de questões para assegurar que as preocupações 
sejam resolvidas de uma forma atempada. 

  

KOSMOS  Registo de 

triagem de 

adaptação ao 

trabalho  

 Registo de 

programas de 

formação e 

presença  

 Monitorar a 

emergência de 

grandes 

pandemias 

através de 

alertas da OMS  

 Registar 

reclamações 

das partes 

interessadas 

recebidas, ações 

timadas, 

respostas 

fornecidas  

N/A Atividades em 
progresso 

Accidental events 

15 Aves 
marinhas 
e Aves 
Costeiras 

Derramamen
to de 
Petróleo 
Bruto e de 

 • Sintomas 
de 
exposição 

 Aderência aos padrões estabelecidos de perfuração 
para gerir os potenciais perigos de perfuração e 
minimizar o risco de perda de controlo. 

Prestador de 
serviços de 
perfuração;       
Prestador de 

N/A Relatório de 
incidente 
 
Notificação à 

Em todos os 
momentos quando 
unidade de 
perfuração e / ou 
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Nr 
Ref.  Recetor 

Atividade 
de Projeto 

Descrição de 
Impacto 

Medidas de Mitigação e de Controlo 
 
Responsabilida
de 

Requisito de 
Monitorização/ 
Registos 

 
Requisitos de 
Relatório 

 
Frequência/Tempo  

Mamífer
os 
Marinho
s 

Gasóleo aguda a 
hidrocarbon
etos e 
produtos 
químicos de 
derrames 
de óleo 

 • Impacto 
no 
ecossistema 
dos habitats 
costeiros 

 • Perda de 
receita de 
proibições 
de pesca 

 • Danos a 
embarcaçõe
s e 
equipament
os de pesca 

 • Redução 
nos recursos 
alimentares e 
económicos 

 Planeamento operacional detalhado, avaliação do 
risco e provisão de equipamento adequadamente 
especificado para operações de perfuração. 

 Serão instalados  preventores de blow-out (BOP) 
durante as atividades de perfuração. 

 Será implementado um Plano de Contingência de 
Derrames de Petróleo (OSCP) e um Plano deem 
Emergência (EP).  

 Notificação de qualquer derramamento no ambienta 
às autoridades de STP juntamente com a ação de 
resposta tomada. 

 Manuseamento e implementação de formação em 
equipamento para resposta a eventos de 
derramamento de óleo para a tripulação da 
embarcação, de forma apropriada. 

 O navio-sonda/sonda e as embarcações deve 
cumprir os códigos da OMI para a prevenção de 
poluição com óleo e ter a bordo Plano deContigência 
de Poluição por Petróleo a bordo (SOPEPs). 

 Procedimentos de aproximação e restrições 
operacionais em condições de mau tempo. 

 Será feita uma avaliação de capacidade de SS&A das 
empresas contratadas do navio-sonda/sonda e das 
embarcações. 

 Manutenção regular e inspeção do equipamento e 
pontos de alto risco de derramamentos. 

 Estabelecimento de procedimentos para a 
transferência do reservatório para minimizar o risco 
de derramamentos. 

 Uso de métodos de manuseamento a granel e 
válvulas de não retorno para gasóleo. 

 Óleo de lubrificação e óleo hidráulico será 
armazenado em tanques ou em tambores selados que 
serão presos com segurança e armazenados em áreas 
impermeabilizadas. 

serviços de PSV autoridade 
competente 
em 
conformidade 
com os 
requisitos de 
notificação de 
derrames 

PSVs estão ativos 

Tartarug
as 
Marinha
s 

Habitats 
Costeiros 

Populaçõ
es de 
Peixes 

Pescas 

Fonte: ERM, 2018.        
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1. NOTA DE RESUMO 

A Galp/Kosmos Energy instruiu a ERM a realizar estudos especializados como 
parte do Estudo de Impacto Ambiental, Social e de Saúde (ESHIA) para o 
programa de perfuração planeado para os Blocos 5, 6, 11 e 12 localizados  offshore 
de São Tomé e Príncipe. Foi desenvolvido um modelo para determinação dos 
potenciais impactos relacionados quer com a libertação planeada das descargas 
de cascalho de perfuração e de fluidos de perfuração, quer com a libertação não 
planeada (acidental) de hidrocarbonetos. 

  A modelação foi efetuada considerando localizações hipotéticas de poços  
selecionadas dentro dos Blocos 5, 6, 11, 12. A avaliação dos impactos ambientais 
foi realizada usando uma abordagem de modelação abrangente que assenta num 
único sistema de modelação, GEMSS® (Sistema de Modelação Ambiental 
Generalizada para Águas Superficiais) que reúne os vários módulos para a 
simulação do transporte e destino dos hidrocarbonetoslibertados (“Chemical / Oil 
Spill Impact Module”, COSIM) e da deposição do cascalho de perfuração e do 
fluido de perfuração (módulo “Generalized Impact Fate and Transport module”, 
GIFT).  

Muito embora a localização exata dos poços ainda esteja por definir, foram 

seleccionadas localizações hipotéticas dos poços nos Blocos 5, 6, 11 e 12, para 

representar poços para cada tipo de estudo de modelação (Figura 1-1).   

 Devido às semelhanças em termos de batimetria e de correntes foi 
escolhido o local SP1 para representar o local para a modelação das 
descargas planeadas de cascalho de perfuração e de fluido de perfuração 
tanto para o Bloco 5 como para o Bloco 6.   

 Da mesma forma, o local SP3 foi escolhido para representar a localização 
para a modelação das descargas planeadas de cascalho de perfuração e de 
fluido de perfuração nos Blocos 11 e 12.   

 O local SP1 foi escolhido para representar a localização de libertações não 
planeadas de petróleo bruto no Bloco 5. 

 O local SP2 foi escolhido para representar a localização de libertações não 
planeadas de petróleo bruto no Bloco 6. 

 O local SP3 também foi escolhido para representar a localização de 
libertações não planeadas de petróleo bruto no Bloco 11. 

 O local SP4 foi escolhido para representar uma libertação não planeada 
de petróleo bruto no Bloco 12.   

 O local SP5 foi escolhido para representar uma libertação não planeada 
de gasóleo marinho nos Blocos 5 e 6, e  

 O local SP6 foi escolhido para representar uma libertação não planeada 
de gasóleo marinho nos Blocos 11 e 12. 
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Figura 1-1 Localização dos Blocos 5, 6, 11 e 12 com os Locais de Modelação  

 

Fonte: ERM, 2018 

Bloco 6 

Bloco 11 

Bloco 5 

Bloco 12 
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1.1 MODELAÇÃO DA DEPOSIÇÃO DOS CASCALHOS DE PERFURAÇÃO  

A modelação da deposição dos cascalhos e das lamas de perfuração foi 

desenvolvida para avaliar a concentração dos sólidos suspensos totais (TSS) e a 

espessura do material depositado no fundo do mar. O aumento das 

concentrações de TSS foi comparado com o valor limite de 35 mg/L com base 

nos limites estipulados pela Organização Marítima Internacional (IMO)i. A 

espessura dos depósitos foi comparada com valores de referência de 5 cm/ mês, 

com base em publicações de Ellis e Heim (1985)ii e MarLIN (2011)iii.  

Para o local SP1 (Error! Reference source not found.), a secção superior do poço 

será perfurada com água do mar gelificada para o diâmetro de 42”. Segue-se a 

perfuração de uma secção do poço de 24” de diâmetro usando o método de 

Bombeio e Descarga (Pump and Dump- PAD). O cascalho será diretamente 

descarregado no fundo do mar. Pode ocorrer uma descarga de 6.000 bbl de lamas 

PAD 10 m abaixo da superfície após a perfuração da secção sem coluna de 

ligação marinha (sem riser). Durante a perfuração com coluna de ligação marinha 

(com riser), será perfurada uma secção com uma profundidade de 1.000 m 

seguida por uma secção final com uma profundidade de 1.565 m usando Fluidos 

de Perfuração de Base Não Aquosa (NADF). Os diâmetros destas secções são 

17,5" e 12,25", respetivamente. Os NADF não serão diretamente descarregados 

para o mar. Em vez disso, os cascalhos com lamas NADF serão trazidos para a 

superfície e processados de forma a separar a lama do cascalho. O cascalho com 

um máximo de 6,9% de peso húmido de óleo retido no cascalho (ROC) será 

descarregado a uma profundidade de 10 m abaixo da superfície durante a 

perfuração destas secções inferiores do poço.  

Com relação ao segundo local modelado, o SP3 (Tabela 1-2), existem secções 

adicionais perfuradas com coluna de ligação marinha (com riser). De forma 

semelhante ao SP1, a secção superior do poço será perfurada com água do mar 

gelificadapara o diâmetro de 36” seguida por outras secções perfuradas usando 

lamas tipo PAD para o  diâmetro de 26". Todo o cascalho resultante das duas 

secções perfuradas sem riser será descarregado diretamente para o fundo do mar. 

                                                      

i IMO. 2006. International Regulations (MARPOL 73/78). “Revised Guidelines on Implementation of Effluent 

Standards and Performance Tests for Sewage Treatment Plants.” Annex 26. Resolution MEPC.159(55). Adopted 

on 13 October 2006. MEPC 55/23. 

ii Ellis, D., C. Heim. 1985. Submersible surveys of benthos near a turbidity cloud. Marine Pollution Bulletin, 

16(5), 197-203 

iii Marine Life Information Network (MarLIN). 2011. Benchmarks for the Assessment of Sensitivity and 

Recoverability. The Marine Biological Association of the UK, Citadel Hill, Plymouth, Devon, U.K. URL: 

http://www.marlin.ac.uk/sensitivitybenchmarks.php (Accessed April 2011). 

http://www.marlin.ac.uk/sensitivitybenchmarks.php
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A descarga de 6.000 bbl de lamas PAD a uma profundidade de 10 m abaixo da 

superfície também foi assumida no modelo. Posteriormente, são perfuradas 

quatro secções entre 575 m e 1.400 m de profundidade e com diâmetros que 

variam entre 22” e 12,25”usando NADF. Durante a perfuração destas secções 

inferiores do poço será feita a descarga do cascalho e das lamas aderentes a uma 

profundidade de 10 m abaixo da superfície. 

Tabela 1-1 Descrição da Descarga para o Cenário 1 (Local SP1) 

 

Secção 

Diâmetro do 

Poço 

(polegadas) 

Intervalo 

de 

Perfuração 

(m abaixo 

da linha de 

lamas) 

Volume da 

Descarga de 

Cascalho 

(m3) 

Volume da 

Descarga de 

Lamas (m3) 

Tipo de 

Lamas 

Estimativa 

da Duração 

da 

Perfuração 

(dias) 

1 42 

(secção superior 

do poço) 

85 125 0.0 GSW 0,3 

2 24 900 433 954 PAD1 2,0 

3 17 ½ 1.000 256 27 NADF 2,9 

4 12,25 1.565 220 23 NADF 5,7 

 TOTAL 3.550 1.034 1.004 - 10,9 

1Descarga de PAD na superfície 14 dias após a finalização da perfuração da secção de 24” de diâmetro 
GSW: A água do mar gelificada é usada como o lubrificante para a perfuração 
PAD: Lama de base aquosa  
NADF: Fluido de Perfuração de Base não Aquosa  

Fonte: GALP/Kosmos, 2018 

Tabela 1-2 Descrição da Descarga para o Cenário 2 (Local SP3) 

Secção 

Diâmetro do 

Poço 

(polegadas) 

Intervalo 

da 

Perfuração 

(m abaixo 

da linha de 

lamas) 

Volume da 

Descarga de 

Cascalho 

(m3) 

Volume da 

Descarga de 

Lamas (m3) 

Tipo de 

Lamas 

Estimativa 

da Duração 

da 

Perfuração 

(dias) 

1 36 

(secção superior 

do poço) 

81 53 0.0 GSW 0,5 

2 26 619 318 954 PAD1 2,0 

3 22 900 265 28 NADF 2,0 

4 16 ½ 800 132 14 NADF 4,0 

5 12 ¼ 1.400 128 14 NADF 3,0 

6 12 ¼ 575 52 6 NADF 3,0 

 TOTAL 4.375 948 1.015 - 14,5 

1 Descarga de PAD na superfície 14 dias após a finalização da perfuração da secção de 24” de diâmetro 
GSW: A água do mar gelificadaé usada como o lubrificante para a perfuração 
PAD: Lamas de base aquosa extraídas  
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NADF: Fluido de Perfuração de Base não Aquosa  

Fonte: GALP/Kosmos, 2018 

 

Para as secções com a coluna de ligação marinha (com riser), o cascalho de 

perfuração com lama remanescente aderente será descarregado a uma 

profundidade de 10 m abaixo da superfície da água. 

Para o Cenário 1 (local SP1), a simulação do modelo decorreu durante 17 dias. 

Estes dias incluem a duração das descargas de perfuração conforme listadas na 

Error! Reference source not found., totalizando 10,9 dias,  mais intervalos de um 

dia entre cada secção do poço para permitir que as partículas assentem antes de 

ocorrer a descarga simulada seguinte. O modelo não efetua a simulação de 

longos períodos de tempo durante o processo de perfuração quando não 

ocorrem descargas, de modo a optimizar o modelo e a velocidade 

computacional. 

Para o Cenário 2 (local SP3), a simulação do modelo decorreu durante 22 dias. 

Esta simulação inclui a duração das descargas da perfuração conforme listadas 

na Tabela 1-2, totalizando 14,5 dias, mais intervalos de um dia entre cada secção 

do poço para permitir que as partículas assentem antes de ocorrer a descarga 

simulada seguinte.  

Os resultados da modelação indicam que a espessura de deposição do cascalho e 

das lamas de perfuração no fundo do mar excedem os 5 cm do valor limite de 

espessura deposicional em todas as simulações, limitadas a uma região 

circundante ao poço. Para o Cenário 1 (SP1), a área máxima a exceder os 5 cm foi 

de 2.843 m2 sob condições de corrente mínima. Para o Cenário 2 (SP3), a área 

máxima a exceder os 5 cm foi de 1.638 m2, sob condições de corrente mínima. Em 

ambos os Cenários, a excedência do valor limite de 5 cm estava limitada a uma 

área dentro de um raio de aproximadamente 50 m do centro da perfuração. Na 

Figura 1-2 é apresentado um exemplo de um gráfico que ilustra a espessura 

deposicional e os TSS sob condições de corrente mínima. 

As concentrações máximas de TSS no Cenário 1 foram de 5.291 mg/L, 

relacionadas com as descargas da secção superior associadas à perfuração com 

riser nas Secções 3 e 4, sob condições de corrente mínima. A região mais extensa 

onde os TSS excederam o valor limite de 35 mg/L relativamente ao Cenário 1 foi 

de ~1,4 km2, na mesma simulação. A concentração máxima de TSS para o 

Cenário 2 foi de 8.789 mg/L, relacionada com as descargas da secção superior, 

associadas à perfuração com riser nas Secções 3 e 4, sob condições de corrente 

mínima. A região mais extensa com TSS relativamente ao Cenário 2 foi ~0,7 km2 

relacionada com as descargas da secção superior sob condições de corrente 

mínima.Para ambos os cenários, os maiores impactos de TSS estavam 

relacionados com as descargas na secção superior do poço. As descargas estão 

limitadas em termos de duração e prevê-se que tenham impactos mínimos na 

população aquática incluindo a inibição temporária de luz (associada com a 
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limitação da fotossíntese na zona epipelágica), condições de perturbação que 

podem causar o afastamento da biota móvel da área, ou causar stress físico na 

biota aquática, com por exemplo, bloqueios nas guelras dos peixes. Em geral, 

devido à curta duração e à limitação espacial, antecipam-se efeitos 

negligenciáveis nos peixes e nas restantes populações marinhas. Na Figura 1-2 é  

ilustado um exemplo dos resultados da modelação . 

Figura 1-2 Exemplo dos resultados da modelação, SP1 – Espessura Deposicional (mm) 
sob Condições de Corrente Mínima 

  

Fonte: ERM, 2018 

Espessura (mm) 
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Figura 1-3 Exemplo dos resultados da modelação, SP1 – TSS (mg/l), da Descarga de 
Superfície, sob Condições de Corrente Mínima  

 

Fonte: ERM, 2018 

Os resultados das simulações estão resumidos na Tabela 1-3 e na  

Tabela 1-4. 

Tabela 1-3 Resultados da Modelação: TSS acima de 35 mg/L para os locais SP1 e SP3 

Localização no Bloco 5 Correntes Profundidade TSS Máx. (mg/L) Área (km2) 

SP1 Mín. Fundo 2.024 0,056 

SP1 Mín. Superfície 5.291 1,400 

SP1 Máx. Fundo 1.086 0,034 

SP1 Máx. Superfície 1.176 0,336 

Localização no Bloco 11 Correntes Profundidade TSS Máx. (mg/L) Área (km2) 

SP3 Mín. Fundo 639 0,018 

SP3 Mín. Superfície 8.789 0,731 

SP3 Máx. Fundo 1.056 0,036 

SP3 Máx. Superfície 1.506 0,237 

Fonte: ERM, 2018 
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Tabela 1-4 Resultado da Modelação: Área com Espessura de Deposição acima dos 5 cm 

para os locais SP1 e SP3 

Localização no Bloco 5 Correntes Área (m2) 

SP1 Mín. 2.843 

SP1 Máx. 2.336 

Localização no Bloco 11 Correntes Área (m2) 

SP3 Mín. 1.638 

SP3 Máx. 1.597 

Fonte: ERM, 2018  
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1.2 MODELAÇÃO DE DERRAMES DE HIDROCARBONETOS 

O principal objetivo deste estudo de modelação de derrames de hidrocarbonetos 

foi de avaliar os potenciais impactos ambientais resultantes das libertações não 

planeadas de hidrocarbonetos associados à atividade de perfuração. Foram 

usados modelos para fazer a previsão da extensão espacial do derrame de 

hidrocarbonetos associado a três cenários que representam eventos de derrame 

pequeno, médio e grande: 

 Cenário 1: Uma colisão de uma embarcação que liberta 1.000 m3 de 
gasóleo marítimo (6.290 bbl) na superfície; 

 Cenário 2: Uma libertação contínua (taxa de libertação constante) de 
5.000 barris por dia de petróleo bruto, durante um período de 10 dias, 
na superfície. O volume total do derrame é de 50.000 barris de 
petróleo bruto;  

 Cenário 3: Um blowout no fundo do mar causando uma libertação 
constante de petróleo bruto, durante 30 dias, perfazendo um total de 
1.050.000 barris libertados.  

Estes três cenários de derrames foram modelados de forma a simular:  

 As trajetórias do derrame; 

 A espessura das manchas de hidrocarbonetos na superfície; 

 O tempo de chegada da mancha de hidrocarbonetos a várias 
localizações; e  

 As magnitudes das concentrações da componente de hidrocarbonetos 
aromáticos dissolvida nos hidrocarbonetos (DAH). 

Na modelação de derrames de hidrocarbonetos, foram avaliados vários cenários, 

usando como datas de libertação todos os meses no período entre 1 de Janeiro de 

2013 e 31 de Dezembro de 2017. Na Tabela 1-5 é apresentado um resumo da 

modelação de derrames de hidrocarbonetos para estes cenários. Observe-se que 

no Cenário 3, para o caso de blowout, o volume de gases dissolvidos (tipicamente 

etano, metano e propano, dióxido de carbono e gases de azoto) foram separados 

da fração líquida. A modelação realizada rastreou a porção líquida remanescente 

que chegaria à superfície para formar um contorno liso ou potencialmente ir de 

encontro à costa. Usando uma fração de volume de formação de óleo de 1,35 , 

fornecida pela Galp e Kosmos, a fração líquida remanescente sob condições de 

“stock tank” à pressão atmosférica foi calculada como sendo 777.778 barris de óleo 

líquido (óleo total dividido pela fração de volume de formação) usados no 

modelo.  
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Tabela 1-5 Cenários de Modelação de Derrames de Hidrocarbonetos 

Cenário e 

Localização do 

Poço 

Tipo de  

Hidrocarbon

eto 

Volume 

(bbl) 

Profundidade de 

Libertação 

Duração da 

Libertação / 

Simulação 

S1-SP5 Gasóleo 6.290 Superfície 1hr / 14 d 

S1-SP6 Gasóleo 6.290 Superfície 1hr / 14 d 

S2-SP1 
Petróleo 

bruto 
50.000 Superfície 10 d / 24 d 

S2-SP2 
Petróleo 

bruto 
50.000 Superfície 10 d / 24 d 

S2-SP3 
Petróleo 

bruto 
50.000 Superfície 10 d / 24 d 

S2-SP4 
Petróleo 

bruto 
50.000 Superfície 10 d / 24 d 

S3-SP1 
Petróleo 

bruto 
777.778 Fundo 30 d / 44 d 

S3-SP2 
Petróleo 

bruto 
777.778 Fundo 30 d / 44 d 

S3-SP3 
Petróleo 

bruto 
777.778 Fundo 30 d / 44 d 

S3-SP4 
Petróleo 

bruto 
777.778 Fundo 30 d / 44 d 

Fonte: ERM, 2018 

Os dados variáveis no tempo, incluindo os registos históricos de velocidade do 

vento ( velocidade e direcção), velocidade da corrente oceânica, temperatura do 

ar, e salinidade, foram obtidos relativamente à região offshore dos Camarões, no 

Golfo da Guiné, para o período entre 1 de Janeiro de 2013 e 31 de Dezembro de 

2017. 

A temperatura do ar variável no tempo foi fornecida pelos Centros Nacionais de 

Previsões Ambientais (NCEP) da Administração Atmosférica e Oceanográfica 

Nacional dos EUA (NOAA). 

Os valores variáveis em profundidade e no tempo relativamente às correntes, 

salinidades e temperaturas da água, numa grelha tridimensional, foram 

fornecidos através do modelo oceânico generalizado HYCOM (Modelo Oceânico 

de Coordenadas Híbridas) (www.hycom.org). 

Os dados relativos ao vento foram recolhidos a partir da base de dados  sobre 

Energia Eólica (Blended Sea Winds), um produto do Centro de Dados Climáticos 
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(NCDC) da Administração Atmosférica e Oceanográfica Nacional dos EUA 

(NOAA). 

Para cada simulação do modelo, foi feita uma avaliação da “mancha oleosa 

significativa na superfície”, definida como qualquer mancha de petróleo com 

uma espessura acima do valor limite mínimo de espessura, o qual determina o 

limite onde o petróleo se torna visível e abaixo do qual a biota aquática está 

quase em risco zero de asfixia devido ao contato com o petróleo. A primeira 

mancha de petróleo claramente visível aparece como um brilho prateado com 

espessura entre  0.04 µm e 0.3 µm com base nos valores catalogados no  Acordo 

de Bonn de 2006 relativo ao Código sobre a Aparência do Petróleo ((BAOAC)iv. A 

Tabela 1-6 apresenta uma resumo dos descritores da espessura representados nas 

designações normalizadas de cor do BAOAC.  

Tabela 1-6 Descritores da espessura do Petróleo 

Cor Espessura (µm) 

Brilho Prateado 0,1 – 0,3 

Brilho Arco-Íris 0,3 – 5 

Metálico 5 – 50 

Cor Real Descontínua 50 – 200 

Cor Real Contínua 200 e mais 

Fonte: ERM, 2018 

Foi definido pela ERM um valor mínimo de espessura de 0,1 µm. O petróleo com 

esta espessura pode ser visível e potencialmente atingir a costa como um brilho 

prateado, mas não se prevê que causem ferimentos ou danos físicos (por ex., 

cobertura com petróleo asfixia) à vida selvagem que entre em contato com o 

mesmo. Os resultados da modelação da mancha de óleo à superfície e o período 

de chegada são filtrados para remover o petróleo com espessura inferior a 0,1 

µm.  

Foram feitas investigações sobre a estimativa de valores limite para as aves e 

mamíferos que entrem em contato com uma mancha de petróleo. Peakall et al. 

                                                      

iv Lewis, A. 2007. “Current status of BAOAC (Bonn Agreement Oil Appearance Code).” Report to the 

Netherlands North Sea Agency. January 2007. 
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(1985)v e French (2009)vi determinaram que as manchas de petróleo com menos 

de 1 μm de espessura não eram prejudiciais para as aves marinhas. No entanto, o 

petróleopode agregar-se com o decorrer do tempo em bolas de alcatrão ou 

acumular-se na faixa costeira. Assim sendo,, o petróleo visível entre 0,1 μm e 1 

μm foi escolhido para representar uma espessura com baixo risco de exposição. 

Segundo estudos adicionais realizados determinou-se que as aves aquáticas e os 

mamíferos marinhos podem ser afetados com espessuras de manchas de petróleo 

entre 10 µm e 25 µm [Engelhardt (1983)vii, Clark (1984)viii, Geraci e St. Aubin 

(1988)ix, Jenssen (1994)x, e Scholten et al (1996)xi]. Assim, foi definido como valor 

limite para uma exposição moderada as espessuras entre 1 µm e 10 µm, enquanto 

um valor limite de exposição alta é definido como qualquer petróleo com uma 

espessura acima de 10 µm.  

Também foi aplicado um valor limite a concentrações dissolvidas. De acordo 

com as diretrizes estipuladas pela ANZECC e pela ARMCANZ (2000)xii e por 

                                                      

v Peakall, D.B., Wells, P.G., Mackay, D. (1985). “A Hazard Assessment of Chemically Dispersed Oil Spills and 

Seabirds – A Novel Approach”, in Proceedings of the 8th Technical Semi Annual Arctic Marine Oil Spill 

Program, Environmental Canada, Edmonton, 78–90 pp. 

vi French-McCay, D.P. 2009. State-of-the-Art and Research Needs for Oil Spill Impact Assessment Modeling. In 

Proceedings of the 32nd AMOP Technical Seminar on Environmental Contamination and Response, 

Emergencies Science Division, Environment Canada, Ottawa, ON, Canada, pp. 601-653. 

vii Engelhardt, F. R. (1983) Petroleum effects on marine mammals. Aquatic Toxicology, 4: 199-217. 

viii Clark, R. B. (1984). “Impact of oil pollution on seabirds”. Environ. Poll., 33A, 1-22. 

ix Geraci, J.R., and D.J. St. Aubin. 1988. “Synthesis and effects of oil on marine mammals”. Washington, D.C.: 

US. Department of Interior, Minerals Management Services. OCS Study/MMS 88-0049. 

x Jenssen BM (1994). Review article: “Effects of oil pollution, chemically treated oil, and cleaning on the thermal 

balance of birds”. Environmental Pollution. 86:207–215. 

xi Scholten M.C.Th., Kaag N.H.B.M., Dokkum, H.P. van, Jak R.G., Schobben H.P.M. and Slob W., (1996). 

“Toxische effecten van olie in het aquatische milieu”. TNO report TNO-MEP – R96/230 

xii ANZECC & ARMCANZ. 2000. Australian and New Zealand guidelines for fresh and marine water quality. 

October 2000. National Water Quality Management Strategy Paper No. 4, Australian and New Zealand 

Environment and Conservation Council & Agriculture and Resource Management Council of Australia 

and New Zealand, Canberra, Australia. 
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French (2000)xiii, os valores LC50 de aromáticos dissolvidos em 96 horas variam 

entre 100 e 1.000 ppb. É assumido que as concentrações abaixo das quais não são 

antecipados efeitos tóxicos (efetivamente uma Concentração de Efeitos Não 

Observáveis ou NOEC), são 10 a 100 vezes menores do que o LC50 de 96 horas.  

Para garantir uma margem significativa de segurança, foi escolhido um valor 

altamente conservador de 5 ppb como o valor limite para a NOEC  de 96 horas 

para organismos sensíveis. 

Em resumo, são usados no desenho dos modelos e na interpretação dos 

resultados dois pressupostos de valores limite críticos. Estes pressupostos 

consideram valores limite críticos para espessuras de manchas de 

hidrocarbonetos e concentrações DAH e estão diretamente relacionados com os 

efeitos ecológicos. A  Tabela 1-7 apresenta um resumo destes pressupostos. A 

                                                      

xiii French, D.P. 2000. Estimation of Oil Toxicity Using an Additive Toxicity Model. In Proceedings, 23rd Arctic 

and Marine Oil Spill Program (AMOP) Technical Seminar, June 14-16, 2000, Vancouver, Canada, 

Emergencies Science Division, Environment Canada, Ottawa, ON, Canada. 
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Tabela 1-8 apresenta um resumo dos resultados da modelação dos derrames.  

Tabela 1-7 Pressupostos associados aos Valores limite 

Pressuposto Valor Importância Fonte 

Espessura 

significativa da 

mancha de 

hidrocarbonetos 

0,1 µm e 1,0 

µm 

Visibilidade dos 

hidrocarbonetos (reação 

do derrame) e espessura 

mínima para asfíxia dos 

organismos e da vida 

selvagem aquática. 

Variação entre 1-10 μm de 

espessuras mínimas que 

causam asfixia citadas na 

literatura. 

Peakall et al. (1985); French-

McKay (2009) 

Concentrações DAH 

críticas  

5 partes por 

mil milhões 

(ppb) 

Valor limite conservador 

de 1 a 2 ordens de 

magnitude abaixo de 

LC50 (50% mortalidade) 

para impactos narcóticos 

agudos em organismos 

aquáticos sensíveis.  

ANZECC e ARMCANZ 

(2000) e French (2000) 
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Tabela 1-8 Resumo do Resultado da Modelação dos Derrames 

Nome do 

Cenário / 

Localização do 

Poço 

Probabilida

de dos 

hidrocarbon

etos 

atingirem a 

Faixa 

Costeira (%) 

 Quantidade 

máxima de 

hidrocarbonet

os que atinge 

a Faixa 

Costeira 

(Toneladas 

Métricas) 

Extensão 

Máxima 

da Faixa 

Costeira 

(km) 

Período 

mais curto 

para atingir 

a Faixa 

Costeira (d) 

Área Máx. 

de 

hidrocarb

onetos > 

1.0 μm 

(km2) 

Área de pior 

cenário DAH 

acima de 5 

ppb (km2) 

Diesel: 1 hora de derrame à superfície / simulação de 14 dias 

S1-SP5 33,3 0,44 85 4 1.885 21.693 - 30.841 

S1-SP6 45,0 0,39 250 2 1.995 11.083 - 41.437 

Petróleo Bruto: 10 dias de derrames à superfície / simulação de 24 dias 

S2-SP1 100,0 1,40 411 4 18.055 9.219 - 12.025 

S2-SP2 96,7 1,00 316 3 13.228 8.217 – 12.125 

       

S2-SP3 93,3 1,01 384 3 14.029 1.904 – 21.946 

S2-SP4 88,3 0,97 371 3 13.729 9.019 - 10.522 

Petróleo Bruto: 30 dias de blowout / simulação de 44 dias 

S3-SP1 100,0 4,86 1.039 4 131.979 2.618 - 3.467 

S3-SP2 100,0 4,58 1.154 4 173.063 1.068 – 2.453 

       

S3-SP3 100,0 4,08 1.616 3 160.163 1.271 - 2.939 

S3-SP4 98,3 4,69 1.039 3 219.460 823 - 1.489 

Fonte: ERM, 2018 

A Tabela  1-8 descreve o resultado do modelo que resume as três piores 

condições de cenário dos cinco anos de simulações de derrames mensais. Cada 

simulação que foi executada a partir de uma data de início diferente para o 

mesmo cenário é chamada de iteração. A frequência de contato da costa com o 

óleo fornece o número de iterações nas quais o óleo entra em contato com a costa 

como uma percentagem do número total de iterações de derrame realizadas para 

esse cenário. O valor da linha costeira com mais óleo fornece a massa máxima de 

óleo que atinge as linhas costeiras a partir da iteração do pior caso. Os 

comprimentos de costa com óleo para este caso também são fornecidos. Foi 

selecionada uma iteração separada para o pior caso em que as linhas de costa são 

atingidas mais rapidamente. O menor tempo para atingir a linha de costa para 

cada cenário é identificado. Para a iteração em que a maior quantidade de 

superfície de água é atingida pelo óleo flutuante a qualquer momento durante o 

período de simulação, é fornecida a área de superfície máxima oleada. Esta área é 

limitada a óleo com uma espessura acima do limite mínimo de 1,0 µm, a qual 
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pode potencialmente prejudicar pássaros e animais selvagens. Para 

concentrações de hidrocarbonetos aromáticos dissolvidos (DAH) acima do limiar 

de 5 ppb associado a potencial toxicidade aguda, foi fornecida a gama de áreas 

ao longo das três iterações para os piores casos descritas. Essas áreas 

representam a pluma DAH tipicamente perto da superfície (acima de 3 m). 

Resultados probabilísticos das simulações são fornecidos para o Cenário 2 e 

Cenário 3. A Figura 1-4 Cenário 2 SP1 – Cenário de 10 dias de Derrame de 

Petróleo Bruto – – Probabilidade do Petróleo atingir a Superfície 

 

Fonte: ERM, 2018 
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Figura 1-5 Cenário 2 SP2 – Cenário de 10 dias de Derrame de Petróleo Bruto – – 
Probabilidade do Petróleo atingir a Superfície 

 
Fonte: ERM, 2018 

Figura 1-6 Cenário 2 SP3 – Cenário de 10 dias de Derrame de Petróleo Bruto – – 
Probabilidade do Petróleo atingir a Superfície 

 

Fonte: ERM, 2018 

Figura 1-7 Cenário 2 SP4 – Cenário de 10 dias de Derrame de Petróleo Bruto – – 

Probabilidade do Petróleo atingir a Superfície 
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Fonte: ERM, 2018 

Figura 1-8 Cenário 2 SP1 – Cenário de 10 dias de Derrame de Petróleo Bruto – - 
Probabilidade de Acumulação de Óleo na Faixa Costeira 

 
Fonte: ERM, 2018 
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Figura 1-9 Cenário 2 SP2 – Cenário de 10 dias de Derrame de Petróleo Bruto – - 
Probabilidade de Acumulação de Óleo na Faixa Costeira 

 
Fonte: ERM, 2018 

Figura 1-10 Cenário 2 SP3 – Cenário de 10 dias de Derrame de Petróleo Bruto – - 
Probabilidade de Acumulação de Óleo na Faixa Costeira 

 
Fonte: ERM, 2018 
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Figura 1-11 Cenário 2 SP4 – Cenário de 10 dias de Derrame de Petróleo Bruto – - 
Probabilidade de Acumulação de Óleo na Faixa Costeira 

 
Fonte: ERM, 2018 

Figura 1-  até àa Figura 1- (Cenário 2) e a Figura 1-12 até à Figura 1-15 (Cenário 3) 

ilustram a probabilidade de um derrame entrar em contato com locais na 

superfície da água. A Figura 1- até à Figura 1-5 (Cenário 2) e Figura 1-16 até à 

Figura 1-19 (Cenário 3) retratam a probabilidade do óleo atingir faixas costeiras.. 

É importante notar: estes valores não ilustram todos os locais por onde o petróleo se vai 

espalhar na eventualidade de um derrame, mas antes a probabilidade do petróleo atingir 

os vários locais indicados. Também se deve notar que estas simulações não têm em 

consideração quaisquer medidas de mitigação que podem ser utilizadas para remover 

petróleo, limitar o seu movimento, ou acelerar a sua desagregação. 
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Figura 1-4 Cenário 2 SP1 – Cenário de 10 dias de Derrame de Petróleo Bruto – – 
Probabilidade do Petróleo atingir a Superfície 

 

Fonte: ERM, 2018 

Figura 1-5 Cenário 2 SP2 – Cenário de 10 dias de Derrame de Petróleo Bruto – – 
Probabilidade do Petróleo atingir a Superfície 

 

Probabilidade do Petróleo atingir a Superfície (%) 

o Local de Derrame 

Probabilidade do Petróleo atingir a Superfície (%) 

o Local de Derrame 
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Fonte: ERM, 2018 

Figura 1-6 Cenário 2 SP3 – Cenário de 10 dias de Derrame de Petróleo Bruto – – 
Probabilidade do Petróleo atingir a Superfície 

 

Fonte: ERM, 2018 

Figura 1-7 Cenário 2 SP4 – Cenário de 10 dias de Derrame de Petróleo Bruto – – 

Probabilidade do Petróleo atingir a Superfície 

Probabilidade do Petróleo atingir a Superfície (%) 

o Local de Derrame 
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Fonte: ERM, 2018 

Figura 1-8 Cenário 2 SP1 – Cenário de 10 dias de Derrame de Petróleo Bruto – - 
Probabilidade de Acumulação de Óleo na Faixa Costeira 

 
Fonte: ERM, 2018 

Resultados compostos de simulações mensais 
de derrames durante um período de cinco anos. 

Nota: Sem medidas de mitigação 
 

Probabilidade de 
Acumulação de Óleo 
na Faixa Costeira (%) 

o Local de Derrame 

Probabilidade do Petróleo atingir a Superfície (%) 

o Local de Derrame 
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Figura 1-9 Cenário 2 SP2 – Cenário de 10 dias de Derrame de Petróleo Bruto – - 
Probabilidade de Acumulação de Óleo na Faixa Costeira 

 
Fonte: ERM, 2018 

Figura 1-10 Cenário 2 SP3 – Cenário de 10 dias de Derrame de Petróleo Bruto – - 
Probabilidade de Acumulação de Óleo na Faixa Costeira 

 
Fonte: ERM, 2018 

Resultados compostos de simulações mensais 
de derrames durante um período de cinco anos. 

Nota: Sem medidas de mitigação 
 

Resultados compostos de simulações mensais 
de derrames durante um período de cinco anos. 

Nota: Sem medidas de mitigação 
 

Probabilidade de 
Acumulação de Óleo 
na Faixa Costeira (%) 

o Local de Derrame 

Probabilidade de 
Acumulação de Óleo 
na Faixa Costeira (%) 

o Local de Derrame 
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Figura 1-11 Cenário 2 SP4 – Cenário de 10 dias de Derrame de Petróleo Bruto – - 
Probabilidade de Acumulação de Óleo na Faixa Costeira 

 
Fonte: ERM, 2018 

Figura 1-12  Nível 3 SP1 – Cenário de Blowout de 30 Dias – Probabilidade do Petróleo 
atingir a Superfície  

 
Fonte: ERM, 2018  

 

Resultados compostos de simulações mensais 
de derrames durante um período de cinco anos. 

Nota: Sem medidas de mitigação 

Composite of monthly spill simulations over 
five years. Note: No mitigation efforts 

Resultados compostos de simulações mensais 
de derrames durante um período de cinco anos. 

Nota: Sem medidas de mitigação 
 

Probabilidade de 
Acumulação de Óleo 
na Faixa Costeira (%) 

o Local de Derrame 

Probabilidade do Petróleo atingir a Superfície (%) 

o Local de Derrame 
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Figura 1-13 Cenário 3 SP2 Cenário de Blowout de 30 Dias – Probabilidade do Petróleo 
atingir a Superfície 

 
Fonte: ERM, 2018 

Figura 1-14 Cenário 3 SP3 Cenário de Blowout de 30 Dias – Probabilidade do Petróleo 
atingir a Superfície  

 

Fonte: ERM, 2018 

Resultados compostos de simulações mensais 
de derrames durante um período de cinco anos. 

Nota: Sem medidas de mitigação 

Resultados compostos de simulações mensais 
de derrames durante um período de cinco anos. 

Nota: Sem medidas de mitigação 

Probabilidade do Petróleo atingir a Superfície (%) 

o Local de Derrame 

Probabilidade do Petróleo atingir a Superfície (%) 

o Local de Derrame 
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Figura 1-15 Cenário 3 SP4 Cenário de Blowout de 30 Dias – Probabilidade do Petróleo 
atingir a Superfície 

 

Fonte: ERM, 2018 

Figura 1-16 Cenário 3 SP1 Cenário de Blowout de 30 Dias – Probabilidade de 
Acumulação de Óleo na Faixa Costeira 

 
Fonte: ERM, 2018 

Resultados compostos de simulações mensais 
de derrames durante um período de cinco anos. 

Nota: Sem medidas de mitigação 

Resultados compostos de simulações mensais 
de derrames durante um período de cinco anos. 

Nota: Sem medidas de mitigação 

 

Probabilidade do Petróleo atingir a Superfície (%) 

o Local de Derrame 

Probabilidade de 
Acumulação de Óleo 
na Faixa Costeira (%) 

o Local de Derrame 
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Figura 1-17 Cenário 3 SP2 Cenário de Blowout de 30 Dias Probabilidade de 
Acumulação de Óleo na Faixa Costeira  

 

Fonte: ERM, 2018 

Figura 1-48 Cenário 3 SP3 Cenário de Blowout de 30 Dias – Probabilidade de 
Acumulação de Óleo na Faixa Costeira  

 

Fonte: ERM, 2018 

Resultados compostos de simulações mensais 
de derrames durante um período de cinco anos. 

Nota: Sem medidas de mitigação 

Resultados compostos de simulações mensais 
de derrames durante um período de cinco anos. 

Nota: Sem medidas de mitigação 

Probabilidade de 
Acumulação de Óleo 
na Faixa Costeira (%) 

o Local de Derrame 

Probabilidade de 
Acumulação de Óleo 
na Faixa Costeira (%) 

o Local de Derrame 
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Figura 1-59 Cenário 3 SP4 Cenário de Blowout de 30 Dias - Probabilidade 
deAcumulação de Óleo na Faixa Costeira  

 

Fonte: ERM, 2018 

A direção principal em caso de derrame é no sentido oeste, em direção ao  

oceano e afastando-se da faixa costeira. No entanto, as principais ilhas nas 

proximidades dos blocos concessionados (Ilha de São Tomé, Ilha do Príncipe, 

Ilha de Bioko), estão em risco de ser atingidas por petróleo nas zonas costeiras na 

eventualidade de um derrame, ocorrendo o primeiro contato dentro de um 

período de dois a quatro dias após a libertação. No continente, as zonas costeiras 

da Nigéria, Camarões, Guiné Equatorial, Gabão e Congo estão em risco de ser 

atingidas por petróleo, sendo o risco mais elevado ao longo da costa dos 

Camarões, Guiné Equatorial e Gabão. Estas zonas podem ser atingidas por 

petróleo tipicamente duas semanas após o derrame, mas em ocasiões raras e, 

para alguns destes locais, o contacto com a costa pode ocorrer dentro de uma 

semana. É importante notar mais uma vez que estes riscos são avaliados na 

ausência de quaisquer medidas de resposta à emergência. 

Dos quatro cenários apresentados, o derrame no local SP4 registou o risco menor 

de o petróleo alcançar a costa, com a menor probabilidade de contato na Ilha de 

Bioko (até 30% de probabilidade), Ilha do Príncipe (até 70% de probabilidade) e 

no continente (até 50% de probabilidade) .  O blowout originado no local SP1 

apresentou a maior probabilidade de ter impacto nas costas a leste, 

especialmente na Guiné Equatorial onde a probabilidade máxima excedeu os 

90%. No entanto, dado este ser o cenário em que o derrame atinge os locais mais 

a norte, também apresenta o risco maior (mais de 50 % de probabilidade) de 

atingir a Ilha de Bioko. 

 

Resultados compostos de simulações mensais 
de derrames durante um período de cinco anos. 

Nota: Sem medidas de mitigação 

Probabilidade de 
Acumulação de Óleo 
na Faixa Costeira (%) 

o Local de Derrame 
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1.2.1 Cenários de Mitigação 

Muito embora a avaliação de impactos incida, de uma forma geral, nos piores 

cenários, no sentido em que as simulações dos derrames são efetuadas sem 

incluir qualquer medida de limpeza e de resposta à emergência para mitigar os 

impactos, foram simulados dois cenários adicionais para analisar o efeito da 

aplicação de dispersantes após a ocorrência de derrames. Para este fim, foi 

selecionado o caso do Cenário 3 com maiores probabilidades do petróleo atingir 

as zonas costeiras continentais e as maiores ilhas da costa dos Camarões. Face a 

este critério,  foi selecionado o derrame do Cenário 3 no local SP1 para a 

simulação dos cenários de mitigação. O principal critério para esta seleção foi a 

alta probabilidade de o petróleo atingir a faixa costeira tanto nas ilhas como no 

continente. Além disso, o pior caso para a “maior acumulação de Óleo na Faixa 

Costeira” de um lançamento para SP1 resultou na massa maior de acumulação 

de Óleo na Faixa Costeira dos quatro locais de lançamento examinados. 

Os dois cenários de mitigação, S3-M1 e S3-M2, foram simulados de forma 

idêntica ao ao pior cenário de iteração “Maior acumulação de Óleo na Faixa 

Costeira” S3-SP1 exceto nos critérios  de aplicação de dispersantes na superfície 

(S3-M1 e S3-M2) e na subsuperfície (S3-M2). Para a aplicação de dispersantes na 

superfície, partiu-se do princípio que uma aplicação prática teria uma duração de 

duas horas, poderia cobrir uma área de 10 km por 10 km, e que teria uma 

capacidade máxima de dispersante de 15.000 L. Devido ao período de deslocação 

até ao local, de aplicação de dispersante, de regresso e reabastecimento de 

combustível e de carregamento de mais dispersante,  foram assumidas duas 

aplicações de duas horas por dia (durante o período diurno). Na Tabela 1-9 

apresenta-se um resumo de outros pressupostos relativos à aplicação de 

dispersantes. 

Tabela 1-9 Parâmetros de Entrada na Modelação de Dispersantes 

Parâmetro Superfície 

S3-M1 

Subsuperfície 

S3-M1 

Superfície 

S3-M2 

Subsuperfície 

S3-M2 

Hora de Início Dia 4 N/A Dia 4 Dia 7 

Duração da 

aplicação 

31 Dias N/A 7 Dias 24 Dias 

Relação 

Dispersante : Óleo 

1:20 N/A 1:20 1:100 

Eficácia 80% N/A 80% 80% 

Os resultados da modelação de aplicação de dispersantes indicaram mudanças 

em termos da espessura do petróleo na superfície, quantidade de petróleo que 

eventualmente atinge as faixas costeiras, o período de tempo até que o primeiro 

petróleo alcance a faixa costeira, e as concentrações de petróleo dissolvido. A 
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aplicação dos dispersantes reduz o tamanho das gotas de líquido, aumentanto a 

dissolução através do aumento da área de superfície das gotas. O menor 

tamanho das gostas reduz a taxa a que as gotas sobem à superfície de tal forma 

que as gotas pequenas podem ficar presas abaixo da superfície por períodos de 

tempo mais longos. A aplicação de dispersantes na subsuperfície no Cenário S3-

M2 provou ser mais eficaz do que a aplicação de dispersantes na superfície no 

local S3-M1. A área da superfície acima do valor limite visível reduz em 18% no 

local S3-M1 e em 41% no local S3-M2. De forma semelhante, a área de superfície 

com valores limite de impacto em aves e na vida selvagem acima de 1µm reduz 

em 11% no local S3-M1 e em 45% no local S3-M2. A quantidade máxima de 

petróleo que atinge a faixa costeira reduziu em 31% no local S3-M1 e em 46% no 

local S3-M2. Embora o tempo mais rápido para o contato do óleo com a linha 

costeira no Cenário S3-SP1 seja de 4 dias (Tabela 1- 8), para a pior fase da iteração 

de “Maior acumulação de Óleo na Faixa Costeira” usada aqui, o primeiro contato 

ocorre em 10 dias. O primeiro contato com a faixa costeira ocorre mais tarde com 

a utilização de dispersantes, aumentando de 10 dias sem dispersantes para 11 

dias no local S3-M1 e para 14 dias no local S3-M2. No entanto, a área com 

hidrocarbonetos aromáticos dissolvidos acima do valor limite de 5 ppb 

aumentou em 33% no local S3-M1 e em 168% no local S3-M2. 

A comparação entre o Cenário S3-SP1 e os dois cenários de mitigação S3-M1 e S3-

M2 é apresentada na Tabela 1-10 e na 
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Figura 1-60. 

De observar que os valores da Tabela 1-10 se aplicam especificamento aos valores 

para o pior caso: iteração para a maior acumulação de Óleo na Faixa Costeira 

para o S3-SP1. 

 

Tabela 1-10 Resultados da Modelação de Dispersantes 

Parâmetro S3-

SP1* 

S3-M1 S3-M2 

Quantidade de petróleo que atinge 

a Faixa Costeira (MT) 

4,86 3,37 2,63 

Período de Tempo até ao 

Primeiro Contato (dias) 

10 11 14 

Área de Superfície >1.0 µm (km²) 6.326 5.609 3.510 

Extensão da Faixa Costeira 

atingida por petróleo (km) 

1.039 1.048 962 

DAH >5ppb (km²) 2.618 3.492 7.022 

*Pior caso: iteração para a maior acumulação de Óleo na Faixa Costeira 
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Figura 1-60 Comparação da Espessura das manchas de petróleo na Superfície entre o Cenário 3 SP1 e os dois Cenários de Mitigação, S3-M1 e 
S3-M2 

 

Fonte: ERM, 2018 
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