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RESUMO 

A vegetação é um elemento caracterizador da paisagem, a sua presença mais ou 

menos imponente, e nas mais variadíssimas formas permite-nos identificar outras 

características ambientais intrínsecas ao meio, como o tipo de solo, o clima, a presença ou 

não da água. 

A sua conservação nas áreas onde está se faz ou fazia naturalmente presente 

garante a estabilidade da paisagem, e é um elemento extremamente importante quando 

incorporado num estudo de Ordenamento de Território no sentido de definir os vários usos 

possíveis para as diferentes unidades de paisagem existentes. 

Este trabalho tem como objectivo dar a conhecer o modo de distribuição da 

vegetação Santomense ao longo do território nacional, damos o nosso contributo para o 

planeamento da paisagem santomense através da criação de cartas que nos permitem 

identificar a existência de áreas aptas disponíveis para a produção de culturas agrícolas 

essenciais para o desenvolvimento económico do país, mas que não estão a ser 

aproveitadas para esse fim, em detrimento de áreas que estando a ser utilizadas para a 

produção dessas culturas agrícolas, pelas suas características naturais não reúnem as 

melhores condições para tal. É um alerta para a necessidade de ajustamento do uso às 

características naturais e ambientais do território sem o fragilizar, abrindo a possibilidade do 

seu uso continuado ao longo dos tempos por sequências geracionais, para obter assim, uma 

paisagem sustentável. 

 

Palavras-chave: Conservação, Ordenamento do território, Paisagem, Sustentabilidade. 
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ABSTRACT 

The vegetation is a characterizing element of the landscape, their presence more or 

less imposing, and more in many forms allows us to identify other environmental features 

intrinsic to the medium, such as soil type, climate, presence or absence of water. 

Its conservation in areas where it is naturally present or made guarantees the stability of the 

landscape, and is an extremely important element when incorporated in a study of land-use 

planning in order to define the various possible uses for the different landscape units 

available. 

         This work aims to make known the way of distribution of santomean vegetation over 

the country, giving our input into the planning of the landscape through the creation of Sao 

Tome letters that allow us to identify the existence of suitable areas available for the 

production of crops essential for the country's economic development, but are not being 

utilized for this purpose at the expense of areas that are being used for the production of 

these crops, not for its natural features are the best candidates for this. It is a reminder of the 

need to adjust the use natural and environmental characteristics of the territory without 

undermining, opening the possibility of its continued use over time for generational 

sequences, so for a sustainable landscape. 

 

         

  

Keywords: Conservation, Landscape, Land use planning, Sustainability. 
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EXTENDED ABSTRACT 

This work presents itself as a tool to study for an adequate land use planning of Sao Tome 

and Príncipe, with a view to creating better living conditions of population, in terms of 

environmental, social and economical conditions. 

Through this study we demonstrate that the possibility of maintaining the balance of natural 

systems is essential and without that balance there can be no sustainable economic 

development or a judicious management of natural resources. 

S. Tome and Principe has a highly heterogeneous landscape with unique species not found 

anywhere else in the world, between what is natural vegetation, and introduced vegetation 

resulting from human intervention. 

We demonstrate the importance of vegetation in the biological system, structural, social 

and socio - economic landscape in S. Tomé and Principe, how dialogues with essential 

elements to ensure continuity of the bottom of soil fertility, on which it depends, and which is 

essential, its influence in the state of soil and water resources, and how this influences the 

society dialogue with which it interacts. Its conservation in areas where it is naturally present 

can guarantee the stability of the landscape, and is an extremely important element when 

incorporated in a study of land-use planning in order to define the various possible uses for 

the different landscape units available. 

The contextualization of human interventions with the greatest impact on the 

santomean landscape allows us to understand the emergence of its so diverse. 

The integration of various elements in the development of landscape modeling of vegetation, 

and how they interact, together with the discrimination of different plant communities 

characteristic of multiple units allows us to understand the importance of its maintenance and 

preservation. 

The identification of environmental problems with a higher incidence gives us a first view of 

those who will be the first points that should be attacked, to ensure the sustainability of this 

same landscape. 
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