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A primeira experiência de biorremedia-
ção a nível europeu foi feita há 25 anos no
Porto Santo, na sequência da "maré ne-
gra" que atingiu a ilha, após o petroleiro
"Aragón" ter derramado 25 mil toneladas
de crude em alto mar.
A biorremediação consiste em comba-

ter acidentes ambientais com ‘armas’ bio-
lógicas. No caso da "maré negra" do Porto
Santo, no arquipélago da Madeira, foram
utilizadas microbactérias para degradar o
crude, a exemplo do que tinha sido feito,
meses antes, face ao desastre do petro-
leiro "Exxon Valdez", no Alasca. "Foi a pri-
meira experiência a nível europeu e com
bons resultados", disse à Lusa o biólogo

Manuel Biscoito, diretor da Estação de Bio-
logia Marinha do Funchal e responsável
pela introdução do método. "Ficou clara-
mente demonstrado que o uso desta téc-
nica é uma das possibilidades para fazer
face a desastres ambientais", salientou.
No dia 16 de janeiro de 1990, uma "maré

negra" atingiu o Porto Santo, cuja praia é
uma das mais conhecidas e procuradas
do país. O crude era proveniente do pe-
troleiro espanhol "Aragón", que o verteu
no mar a cem milhas a nordeste da ilha, no
dia 30 de dezembro de 1989, na sequên-
cia de uma fratura na estrutura metálica.
"Quando as manchas chegaram à costa,
restavam os elementos mais pesados. Es-

tes destroem os ecossistemas não por en-
venenamento químico, mas por asfixia. O
que aconteceu no Porto Santo foi isto: de
repente, a costa ficou literalmente asfal-
tada", explicou Manuel Biscoito.
As operações de limpeza mobilizaram a

população da ilha, bem como um grande
número de voluntários, de modo que no
verão seguinte a praia já estava apta para
receber os habituais milhares de vera-
neantes.
Estudos da Faculdade de Ciências da

Universidade de Lisboa também demons-
traram que ao fim de dois anos o impacto
era muito pequeno face à magnitude do
estrago inicial.

Biorremediação testada há 25 anos
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Maré negra atingiu Porto Santo em 1990.


