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Nota introdutória 
O presente Relatório de Estágio foi desenvolvido no âmbito do estágio curricular realizado na 

GG+S, escritório de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo, com duração de 6 meses na cidade 

de Manta, Equador. Esse trabalho foi realizado sobre a supervisão profissional do diretor de 

projetos Arquiteto e Paisagista Gustavo González Galarza e da orientadora acadêmica, Arquiteta 

Paisagista, Maria José Curado, da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.  

A proposta aqui apresentada não corresponde a proposta final do projeto realizado pela equipe 

do escritório GG+S. Contudo, tentou-se seguir o programa inicial do projeto requerido pelo 

Município de Manta (cliente do projeto), no entanto, após a caracterização e avaliação da 

paisagem da área de estudo foi adicionado um programa complementar na fase de elaboração 

da proposta apresentada neste trabalho.  
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Resumo 
A cidade de Manta representa para o Equador um importante polo industrial e comercial relativo 

a produtos marinhos e outras atividades relacionadas a proximidade com o mar. No entanto, a 

infraestrutura urbana da cidade apresenta falhas na mitigação dos impactos que essas atividades 

antrópicas causam ao meio ambiente. Bem como, por ser um uma cidade costeira, Manta não 

se encontra devidamente protegida contra desastres naturais provenientes da proximidade com 

o mar e outras ameaças incomuns derivadas das alterações climáticas. 

Neste trabalho é apresentado uma proposta de intervenção paisagística para uma área de 39 ha 

localizada na zona costeira da cidade de Manta (Equador). A partir da caracterização e avaliação 

da paisagem da área de estudo, foram propostas soluções baseadas na natureza, que 

priorizaram a recuperação e criação de ecossistemas naturais costeiros encontrados nas regiões 

naturais do Equador. 

O plano estratégico da proposta de intervenção para a área de estudo foi planeado em quatro 

zonas com distintas abordagens adotadas de acordo com os diferentes carateres identificados 

nessa paisagem. Assim, para a área de estudo, foi proposto um parque urbano (Zona 1 - Parque 

La Poza); a requalificação da Praia de Tarqui (Zona 2 - Playa de Tarqui); corredores de proteção 

de habitats e reforço das estruturas da linha costeira (Zona 3 - Transição); e uma zona ecológica 

(Zona 4 – Ecológica), para o tratamento de águas, a recuperação de habitats e a proteção 

costeira do centro urbano de Manta, com a criação e recuperação de ecossistemas costeiros.  

 

Palavras-Chave: Zona costeira; Ameaças naturais; Ecologia; Sistemas costeiros; 

Ecossistemas; Habitats; Proteção da zona costeira. 

 

 

  



Abstract 
The city of Manta represents, for Ecuador, an important industrial and commercial center related 

to sea products and other activities related to the proximity to the sea. However, the urban 

infrastructure of the city fails to mitigate the impacts that these human activities cause on the 

environment. As well as being a coastal city, Manta is not adequately protected against natural 

disasters due to its proximity to the sea and other unusual threats arising from climate change. 

This work presents a proposal for a landscape design for an area of 39 ha located in the coastal 

area of the city of Manta (Ecuador). Based on the characterization and evaluation of the 

landscape of the study area, solutions based on nature were proposed, which prioritized the 

recovery and creation of natural coastal ecosystems found in the natural regions of Ecuador. 

The strategic plan of the intervention proposal for the study area was planned in four zones with 

different approaches adopted according to the different characters identified in this landscape. 

Thus, for the study area, an urban park (Zone 1 - Parque La Poza) was proposed; the 

requalification of Tarqui’s Beach (Zone 2 - Playa de Tarqui); protections corridors for safety of 

habitats and strengthening coastal line structures (Zone 3 - Transition); and an ecological zone 

(Zone 4 - Ecological), for water treatment, habitat recovery and coastal protection of the urban 

center of Manta, with the creation and recovery of coastal ecosystems. 

 

Key words: Coastal zone; Natural threats; Ecology; Coastal systems; Ecosystems; Habitats; 

Protection of the coastal zone. 
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Introdução 

A área de estudo está localizada na cidade de Manta (Manabí-Equador), numa zona costeira, 

com limites estabelecidos entre um centro urbano denso e o mar. A forma de ocupação e 

ordenamento do território da cidade implicaram em diversas problemáticas, que afetam não só o 

conforto da população nas atividades cotidianas, de lazer e recreação, mas também a 

distribuição de infraestrutura básica, como água potável.  

Dentre os principais desafios existentes na área de estudo estão: a degradação das margens 

dos rios, a contaminação fluvial por descargas de águas urbanas industriais e domésticas; e o 

baixo índice de áreas verdes, que contribui, por exemplo, com o desconforto térmico nos espaços 

públicos durantes as épocas mais quentes do ano. Ademais, por estar numa zona costeira, a 

área de estudos encontra-se exposta a desastres naturais, como tsunamis, inundações, e outros 

ameaças naturais atípicas derivadas das alterações climáticas.  

 

I - Tema 

Uma das preocupações mais relevantes da atualidade são as crises ambientais, como a crise da 

água, as alterações climáticas, entre outras. No século passado esse tema era discutido em 

congressos e reuniões internacionais a partir de projeções para décadas ou séculos futuros, 

atualmente a crise ambiental já passou a ser uma preocupação do presente e com previsões a 

curto prazo muito mais alarmantes para o futuro da sociedade.  

Numa visão geral, os fatores que vêm contribuindo para essa crise ambiental são: o rápido 

crescimento da população humana e as atividades económicas associadas; o esgotamento dos 

recursos renováveis e não-renováveis; e danos intensivos e extensivos causados aos 

ecossistemas e a biodiversidade. Portanto, fica claro que as ações necessárias para a mitigação 

dos impactos causado pela crise ambiental, carecem da interação de iniciativas provindas de 

diferentes sectores da sociedade, como socioeconómico (na forma de consumo e atividades 

industriais), político (como, por exemplo, na aprovação e implementação de políticas que 

protejam o meio ambiente e que subsidiem a recuperação de áreas degradadas) e intervenções 

espaciais (com a gestão e implantação de projetos provindos de diferentes práticas profissionais 

que auxiliem no desenvolvimento sustentável da sociedade). 

Entre várias ações e iniciativas possíveis, o planeamento, a gestão e os projetos de intervenção 

em paisagens, territórios e meio ambiente, tem o potencial de contribuir na mitigação dessas 

problemáticas ambientais a partir de diferentes abordagens em diversas escalas.  
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II - Objetivos 

Objetivo Geral 

Elaboração de um projeto de arquitetura paisagista para uma parcela da zona costeira da cidade 

de Manta, Equador, com foco na recuperação de habitats e ecossistemas, através da 

identificação e valorização das características ecológicas e aspetos particulares do meio 

ambiente local, para a mitigação das problemáticas ambientais e a proteção costeira da área de 

estudo e envolvente contra desastres naturais. 

Pretende-se: 

‐ Compreender o contexto local e identificar os aspetos característicos e o caráter paisagístico 

da área de estudo; 

‐ Identificar as influências dos componentes bióticos e abióticos na área de estudo; 

‐ Promover a valorização dos ecossistemas locais e aspetos naturais nativos dessa região; 

‐ Criar microclimas que interfiram no conforto térmico dentro da área de estudos e na 

envolvente; 

‐ Promover um espaço com atividades diversificadas com lazer, recreação, desporto e cultura, 

entre outras atividades que auxiliem na manutenção do parque; 

‐ Promover barreias naturais para a proteção e defesa contra as ameaças naturais e mitigação 

dos impactos derivados das alterações climáticas. 

 

III - Metodologia de trabalho 

Num primeiro momento, para conhecer a envolvente da área de estudos, foi realizada uma 

abordagem do contexto local em três escalas: Equador (país), Manabí (província) e Manta 

(cidade), com uma breve caracterização dos aspetos territoriais administrativos e naturais. Esse 

estudo foi realizado com o auxílio de relatórios técnicos elaborados anteriormente noutros 

projetos pelo escritório GG+S e documentos técnicos e publicações de sites oficiais de 

instituições públicas da República do Equador (Anexo B). 

Na seguinte fase do trabalho foram considerados os aspetos teóricos referentes a crise 

ambiental, a relação entre a prática de arquitetura paisagista e a natureza e a potencialidade de 

parques urbanos em proteger a zona costeira das ameaças provindas das alterações climáticas. 

Esse enquadramento teórico foi desenvolvido a partir de diferentes fontes bibliográficas 

produzidas desde o final da revolução industrial a publicações contemporâneas. 

Em seguida foi realizado o levantamento e análise da área a de estudo, através de visitas de 

campo, leitura das informações coletadas pela equipe do escritório GG+S e relatórios temáticos 
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desenvolvido por especialistas contratados para auxiliar numa caracterização técnica por temas 

da situação atual da área de estudo, a saber: Oceanográfico; Biológico; Hidro meteorológico; 

Urbanístico; Paisagista; Geológico; Topográfico. As informações coletadas nos relatórios 

temáticas foram divididas em dois principais tópicos: Infraestrutura verde-azul e aspetos naturais 

e Infraestrutura cinza e aspetos urbanos. 

A elaboração da cartografia na fase de levantamento e análise foi realizada utilizando o software 

ArcGIS e dos programas de edição de mapas e imagens Adobe Photoshop e Adobe Illustrator, 

através de informações coletadas nos relatórios temáticos, na base de dados SIG do escritório 

GG+S, e em páginas web oficiais de instituições públicas do Equador. 

Através da análise das informações das etapas anteriores foram identificadas unidades de 

paisagem, e a partir disso desenvolvida uma síntese do diagnóstico com uma análise SWOT1 

através da identificação das principais forças, fraquezas, oportunidades e ameaças considerando 

toda a área de estudos.  

A partir da identificação das diretrizes e estratégias na análise das etapas anteriores, foi 

elaborado um projeto de intervenção para a área de estudo, com diferentes abordagens para 

cada uma das zonas identificadas na avaliação da paisagem. 

A seguir é apresentado o diagrama esquemático que resume a metodologia do trabalho. 

 

 
Figura 1 - Diagrama da metodologia do trabalho.  

 

1 A anál ise SWOT é uma ferramenta ut i l izada para real izar anál ise de cenários (ou ambientes).  SWOT é uma 
sigla oriunda do idioma inglês, e é um acrônimo de Forças (Strengths ) ,  Fraquezas (Weaknesses), 
Oportunidades (Opportunit ies )  e Ameaças (Threats ) . 
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1 Enquadramento teórico 

1.1 Dicotomia Homem-Natureza e a Crise ambiental 

Desde o início da era moderna a relação entre o ser humano e a natureza modificou para uma 

nova dinâmica. Foram se estabelecendo novas formas de usos dos recursos naturais para o 

desenvolvimento dos aglomerados urbanos e para subsidiar os novos estilos de vida em 

sociedade. A forma insustentável dessa nova dinâmica, e como ela foi progredindo, conduziu o 

planeta terra a atual crise ambiental - que agrega o aquecimento global ou crise climática, a crise 

global da água, as extinções de espécies da fauna e flora em processo, entre outras 

problemáticas ambientais em escala global. 

Para muitas pessoas esse tema pode parecer recente ou contemporâneo, mas estudos e 

informações sobre os perigos existentes na forma de desenvolvimento da sociedade e das áreas 

urbanas existem desde o final da revolução industrial. A chegada da era moderna, com o 

nascimento do poder mecânico transformador do meio, unido ao crescimento humano em todas 

as partes, levantou as primeiras manifestações de uma dicotomia homem-natureza; e foram 

alguns homens precisamente integrantes dos povos percursores da moderna era da tecnológica, 

como Juan Kepler, Juan J. Rousseau, Humboldt e Federico Engels, entre outros, com 

capacidade técnicas e intelectuais de previsão, que advertiram a seus contemporâneos sobre as 

possíveis consequências que o rompimento da unidade homem-natureza poderia trazer ao 

mundo.  

Segundo Eichler (1987), especialmente nos últimos séculos da revolução industrial, a civilização 

ocidental demostrou grande habilidade em invenções técnicas, mas falhou tragicamente em 

alcançar um processo igual no campo social e nas relações do homem frente a natureza - que 

sustentou todas as suas obras, o que conduziu nos anos 80 a palavra “crise” já estava em todo 

o mundo, e se falava em uma “ecocrise universal” (EICHLER, 1987). 

Segundo Farr (2013), a sociedade de consumo moderna explora recursos naturais numa taxa 

que a terra não tem como sustentar. O “apetite” por petróleo, eletricidade, mobilidade, espaços 

internos e bens materiais é demasiado e incessante. Para o autor a falta de contato humano com 

a natureza tornou a população das áreas urbanas acostumadas e provavelmente “cegas” para 

os danos que as intervenções antrópicas e o estilo de vida contemporâneo causam a natureza. 

“Um consenso científico internacional inequívoco confirma que, passadas poucas gerações 

desde a era do petróleo, o aumento populacional resultante e o crescente impacto per capita das 

atividades humanas mudaram o clima na terra” (FARR, 2013).  
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É certo que a crise ambiental vai além de como são projetados os espaços verdes e da 

recuperação de habitats e ecossistemas. Essa problemática inclui a forma de consumo e 

desenvolvimento da sociedade, os impactos industriais e usos insustentáveis de recursos 

naturais renováveis e não-renováveis. Mas arquitetos paisagistas, assim como outras profissões 

afins, tem tido um papel relevante na aproximação do homem a natureza e na proteção do meio 

ambiente, fornecendo um conjunto de conhecimentos sobre os quais basear as decisões e 

planeamento de territórios e paisagens.  

 

1.2 Evolução da relação entre Arquitetura Paisagista e Ecologia 

Os primeiros projetos de arquitetura paisagista baseados e inspiradas pela composição da 

natureza são identificados no século XVIII, período em que o desenho dos jardins ingleses eram 

inspirados nos princípios de composição dos elementos naturais. No entanto, os objetivos das 

intervenções eram cénicos e estéticos, com desenhos tão sofisticados como os jardins 

franceses. No século XIX o “naturalismo” toma outra proporção e é representado principalmente 

nos espaços públicos verdes dos Estados Unidos, que são incorporados na estrutura urbana das 

cidades. Um dos projetos mais relevantes nesse período é o Central Park em Nova Iorque 

projetado por Frederick Law Olmsted e Calvert Vaux em 1858 (TREIB, 1999). 

A visão ecológica na arquitetura paisagista exposta por Ian McHarg e outros durante 1960 e 1980 

estabeleceu uma nova perspetiva as intervenções na paisagem e tornou-se uma referência 

intemporal (TREIB, 1999). Com a publicação de “Design with Nature” em 1969, McHarg foi o 

primeiro a explicar para um público relativamente amplo as bases do que viriam a ser os sistemas 

de informação geográfica (GIS), o uso de metodologias para um planeamento racional 

considerando fatores ambientais, o transepto natural e outros princípios ecológicos para a 

conservação do meio ambiente (FARR, 2013). 

A partir dos anos 80 o termo sustentabilidade começou a fazer parte de discursos e debates em 

conferências internacionais que discutiam questões ambientes. No início o termo estava 

relacionado principalmente ao consumo e desenvolvimento económico (CARVALHO, 2013). Nas 

seguintes décadas a ecologia é incluída nos parâmetros da sustentabilidade, e a visão ecológica 

é incorporada a uma gama cada vez mais diversificada de tecnologias e soluções inovadoras 

para a gestão de recursos em diferentes setores, como alimentício, indústrias de conversão de 

resíduos, arquitetura paisagista, arquitetura e na área de proteção e restauração ambiental 

(TODD et al., 2003 apud ÇELIK, 2013). 

Após o início do uso dos princípios da sustentabilidade, novos termos e conceitos surgiram para 

apoiar intervenções físicas e políticas na busca pelo desenvolvimento sustentável. Um dos 
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termos que está cada vez mais presente na elaboração de políticas e projetos é o Nature-Base 

Solutions (NBS ou soluções baseadas na natureza), que se baseia e endossa conceitos como 

engenharia ecológica, infraestrutura verde-azul, infraestrutura natural, adaptação/mitigação 

baseadas em ecossistemas, entre outros (SOMARAKIS et al., 2019).  

A ideia de “soluções baseadas na natureza” sempre esteve presente de diferentes formas na 

prática da arquitetura paisagista, mas agora vêm sendo usada para reformular os debates 

políticos para conservação da biodiversidade, estratégias de adaptação e mitigação das 

alterações climáticas e o uso sustentável dos recursos naturais, entre outras questões.  

O termo NBS começou a ser usado no início do século XXI, como um novo conceito para definir 

as ações inspiradas, suportadas ou copiadas da natureza (Cohen-Shacham et al.; 2016 apud 

SOMARAKIS et al., 2019).  

Segundo Somarakis et al. (2019), NBS esta direcionada a desafios como a mitigação das 

alterações climáticas, gestão da água, uso do solo e desenvolvimento urbano. Entre os principais 

objetivos são destacados a regeneração e melhoria do bem-estar em áreas urbanas, resiliência 

costeira, gestão multifuncional de bacias hidrográficas e restauração de ecossistemas, 

aumentando a sustentabilidade do uso de matéria e energia, aprimorando e assegurando o valor 

dos ecossistemas e aumentando o sequestro de carbono.  

Atualmente os parâmetros de sustentabilidade, assim como as “soluções baseadas na natureza”, 

contribui com princípios que podem ser aplicados na elaboração e gestão de projetos de 

arquitetura paisagista, numa perspetiva a longo prazo na recuperação e manutenção da 

integridade da paisagem. Para Makhzuomi e Pungetti (1999 apud ÇELIK, 2013), o desenho de 

paisagens sustentáveis requer uma visão holística e integradora, baseada no entendimento 

ecológico e na conscientização das potencialidades e limitações de uma dada paisagem. Tal 

entendimento é relevante para assegurar que, ao acomodar futuros usos, seja antecipado o seu 

impacto nos ecossistemas existentes, processos ecológicos essenciais e diversidade biológica 

e paisagística, para permitir o desenvolvimento de ecossistemas saudáveis e estabilidade 

ecológica a longo prazo. 

 

1.3 Parques urbanos e a proteção da zona costeira 

Historicamente as sociedades humanas têm buscado áreas costeiras semicerradas para 

estabelecer-se, navegar, obter recursos naturais e depositar dejetos das suas atividades 

biológicas (materiais orgânicos e domésticos), sociais e industriais (inseticidas, metais pesados, 

hidrocarbonetos, radioatividade, entre outros), além da extração de recursos biológicos e 
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pesqueiros, como peixes, frutos do mar e vegetação aquática e semiaquática (YÁÑEZ-

ARANCIBIA, 1986). 

Os usos humanos dos recursos disponíveis na zona costeira têm sido diversos. No entanto, a 

forma como a sociedade tem ocupado e extraído esses recursos, principalmente com as intensas 

manipulações tecnológicas desde o início da era moderna, provocam efeitos adversos, e muitos 

deles negativos, como a contaminação de estuários e lagoas costeiras, e desmatamento e 

degradação de ecossistemas e habitats (YÁÑEZ-ARANCIBIA, 1986).  

Atualmente, além desses problemas mais recorrentes, as zonas costeiras estão ameaçadas 

pelos impactos das alterações climáticas. As temperaturas mais altas têm aumentado a energia 

das marés, e o aumento do nível do mar está resultando em tempestades e ondas mais severas, 

e inundações (SOMARAKIS et al., 2019). Esses fatores representam riscos as populações, 

ecossistemas e habitats nessas zonas, o que aumenta a importância e emergência de 

intervenções e medidas de gestão na mitigação desses impactos. Nesse contexto, a implantação 

de parques urbanos em zonas costeiras, que sejam baseados em fatores e princípios ecológicos, 

tem o potencial de contribuir para a defesa, a proteção e a recuperação dos sistemas ecológicos 

costeiros e, consequentemente, proteger os assentamentos e habitantes dessas áreas urbanas. 

 

1.3.1 Parques Urbanos 

Especialmente depois da última guerra mundial, certos princípios de urbanismo foram renovados 

e atualizados em relevantes congressos internacionais, entre eles os referentes a parques e 

zonas verdes urbanas. O urbanismo moderno definiu os “sistemas de parques urbanos” como 

uma variedade de áreas verdes e recreação no âmbito da cidade, onde as diferentes categorias 

de espaços verdes deveriam cumprir variadas necessidades. Entre as tipologias desse sistema 

estavam as praças, áreas para desporto, parques, parques vicinais, entre outros (EICHLER, 

1987). Desde então, o parque urbano tem sido tradicionalmente entendido como o espaço que 

mitiga os efeitos do congestionamento da vida urbana. Essa mitigação é tipicamente alcançada 

pela transposição de certas características do meio ambiente rural e natural dentro da cidade 

(BERRIZBEITA, 1999). 

Sejam considerados ou definidos por seu carater metropolitano, central, recreativo, ecológico, 

temático, etc., os parque urbanos em geral são questionados atualmente em termos de seu 

aporte a sustentabilidade, especialmente por seu impacto ambiental a nível materiais, consumo 

energético, produção de dejetos, exclusão social, inseguridade, artificialidade em seu 

funcionamento e por sua esterilidade como habitat ecológico (CRANZ & BOLAND, 2004 apud 

RESTREPO, 2009). 
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Com a dinâmica expansiva das cidades e os estilos de vida em sociedade, os parques, assim 

como os espaços verdes em geral, começam a ser cada vez mais vistos por suas funções, 

contribuições e valores ambientais (RESTREPO, 2009). Assim, frente aos paradigmas que 

convencionalmente influenciaram a criação ou desenho e gestão de parques, hoje é questionada 

a contribuição desses espaços para estabelecer cidades mais equilibradas e sustentáveis 

ecologicamente (CRANZ & BOLAND, 2004 apud RESTREPO, 2009). 

 

1.3.2 Ecologia da Zona Costeira nas regiões Tropicais e Subtropicais 

A zona costeira é um amplo espaço de interação do mar, a terra, águas epicontinentais e a 

atmosfera. A transição dessas fases incide profundamente nas condições e nas dinâmicas 

ambientais, às quais se agregam as influências do homem como agente transformador de 

primeira magnitude (YÁÑEZ-ARANCIBIA, 1986). 

O ecossistema das zonas costeiras é caracterizado pela interação das propriedades e 

características físicas e químicas de suas águas, pelas forças e processos que formam, mantem 

e modificam áreas e sistemas nessa zona, pelas relações entre a água, os sedimentos, a linha 

costeira, o clima, os organismos habitantes da comunidade e os movimentos de matéria e 

energia proveniente das águas e terras continentais próximas, e o ambiente marinho. Isso explica 

a variedade de ciências auxiliares da ecologia costeira, tais como meteorologia, climatologia, 

geologia, geomorfologia, geofísica, geoquímica, física, bioquímica, biologia, limnologia e ecologia 

marinha, entre outras (YÁÑEZ-ARANCIBIA, 1986). 

Em relação à fauna, a zona costeira é composta por áreas idóneas de reprodução, criação e 

alimentação de diferentes moluscos, peixes e crustáceos marinhos. As aves migratórias utilizam 

intensamente a zona costeira e certas aves passam nela quase toda sua vida. Nessa zona 

também estão algumas áreas que são santuários para animais em perigo de extinção (YÁÑEZ-

ARANCIBIA, 1986).  

O meio ambiente lagoa-estuário é um ecótono costeiro, conectado com o mar de maneira 

permanente ou efémero, que constitui ao redor de 15% das zonas costeiras do mundo. Um 

estuário é considerado comumente como a boca de um rio enquanto uma lagoa costeira é um 

embaciamento separado do mar por ilhas de barreira. De um ponto de vista ecológico, as lagoas 

costeiras e os estuários constituem um ecossistema tipo similar que possibilita considerar um 

meio ambiente “lagoa-estuário”. Esse ecótono é caracterizado por corpos de águas rasas, 

semicerrados de volumes variáveis dependendo das condições locais climáticas e hidrológicas, 

temperaturas e salinidades variáveis, fundos predominantemente barrosos, alta turbidez e 

topografia e superfície irregulares (YÁÑEZ-ARANCIBIA, 1986). 
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Existe uma alta diversidade faunística e florística devido a alta diversidade de habitats nas zonas 

costeiras. A flora e a fauna nesse meio apresentam um alto grau de adaptação evolutivas as 

pressões ambientais e sua origem é marinho, de água doce e terrestre (YÁÑEZ-ARANCIBIA, 

1986). 

No meio ambiente lagoa-estuário as planícies de inundação emergente entremarés são 

geralmente pântanos salobres na zona temperada e pântanos de manguezais nos trópicos. 

Spartina sp., Juncus sp., Typha sp., Phragmites sp. e Distichlis sp. são os géneros que 

apresentam a maior quantidade de biomassa. Nos pântanos de manguezais as principais 

espécies são Rhizophora mangle (manguezal vermelho), Avicenia germinans (manguezal preto) 

e Laguncularia racemosa (manguezal branco). Entre as gramíneas submersas são dominantes 

a Zoostera sp. nas áreas temperadas e a Thalassia sp. nas áreas tropicais. Phaeophytas e 

Rhodophytas são os grupos de macroalgas mais importantes nos estuários (YÁÑEZ-

ARANCIBIA, 1986). 

Em síntese, as condições ambientais das zonas costeiras em geral são muito variáveis. A 

salinidade cumpre um amplo espectro, que compreende desde águas doces a águas 

hipersalinas (acima de 35%, que é a media de salinidade do mar). O substrato pode ser rochoso, 

arenoso, lodoso, ou combinado, e os nutrientes distribuem-se em concentrações variáveis e os 

seres vivos (componentes bióticos) estão representados por uma grande variedade de grupos 

(YÁÑEZ-ARANCIBIA, 1986). 

  

1.3.3 Proteção costeira  

As inundações não configuram um problema frequente em zonas costeiras com meio ambiente 

natural e ecossistemas conservados, uma vez que as florestas e pantanais conseguem absorver 

grande parte de qualquer tempestade. No entanto, assentamentos urbanos estão mais 

suscetíveis a inundações, pois geralmente no seu processo de ocupação e expansão, os 

ecossistemas autóctones são desmatados ou degradados (COHEN-SHACHAM et al. 2016). 

“Os grandes desastres na década passada demonstraram claramente o papel 
que a natureza desempenha na redução de riscos a riscos naturais. Após o 
furacão Katrina, o Congresso dos EUA aprovou US $ 500 milhões para a 
restauração de seus parques nacionais costeiros e pântanos, após evidências 
de que os parques e pântanos haviam ajudado a reduzir os danos. Da mesma 
forma, o Governo do Japão declarou a expansão de suas florestas costeiras, na 
forma do Parque de Reconstrução Sanriku Fukko, pois essas florestas ajudaram 
a reduzir os impactos do tsunami causado pelo Grande Terremoto no Leste do 
Japão em 2011” (Renaud & Murti, 2013 apud COHEN-SHACHAM et al. 2016, p. 
14). 
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Essas experiências demonstram que o papel regulador de ecossistemas como pantanais, 

florestas e sistemas costeiros pode ser rentável na redução de riscos impostos à sociedade por 

desastres naturais, uma vez que é capaz de reduzir a exposição física a riscos naturais, servindo 

como barreiras protetoras ou amortecedoras (COHEN-SHACHAM et al. 2016). 

Na maioria dos casos, as estratégias de gestão e adaptação de zonas costeiras baseadas na 

natureza e nos processos naturais (NBS), ajudam na adaptação às alterações climáticas, na 

restauração dos processos naturais, no fortalecimento da resiliência e na redução dos riscos de 

inundações, entre outras ameaças (SOMARAKIS et al. 2019). Além disso, NBS pode proteger o 

desenvolvimento de infraestruturas e assentamentos, bem como apoiar na recuperação mais 

rápida de fontes de subsistência (COHEN-SHACHAM et al. 2016). 

“Um estudo da Bhitarkanika Conservation Area, na Índia, por exemplo, mostra 
que as plantações de arroz podem demorar três vezes mais para se recuperar 
da intrusão de sal após tempestades costeiras, sem a presença de manguezais 
ao longo da costa (Duncan et al. 2014). Esse aprendizado de eventos passados 
levou ao desenvolvimento da abordagem de redução de risco de desastres 
baseada no ecossistema (Eco-DRR - Ecosystem-based Disaster Risk 
Reduction). É importante reconhecer que um evento de risco natural pode se 
transformar em um desastre se a comunidade ou a sociedade não conseguir 
lidar com os impactos, usando seus próprios recursos (UNISDR 2007)”. 
(COHEN-SHACHAM et al. 2016, p. 14). 

Segundo Somarakis et al. (2019), as defesas costeiras devem ser abordadas como sistemas 

hierárquicos que consistem em vários elementos interagindo dinamicamente, para resistir às 

ameaças de ataques de ondas, erosão, inundações, tempestades. 

Os sistemas de defesa costeira podem ser moldados por estruturas artificiais (paredões, diques, 

quebra-mares, virilhas), por combinações de características naturais, artificiais ou aprimoradas 

da natureza (sistemas híbridos) ou por elementos completamente naturais. Dunas e praias 

arenosas, manguezais e pântanos são exemplos excelentes de ecossistemas que fornecem um 

alto nível de proteção contra inundações e, ao mesmo tempo, resistem à erosão (Figura 2), que 

em circunstâncias favoráveis, podem acompanhar o aumento do nível do mar.  

 

  
Figura 2 - Exemplo de sistemas costeiros naturais: (1) sistema praia de areia e (2) sistema manguezal. 
Fonte: SOMARAKIS et al., 2019 (pág. 116). Editado, 2020.  
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2 Levantamento e Análise 

2.1 Localização 

A área de estudo está situada na frente marítima da cidade de Manta – Equador (Anexo B), entre 

os bairros Manta, Tarqui e Los Esteros. A área total de intervenção tem 39,27ha e 2400m 

lineares. As coordenadas referenciais dos limites de intervenção são: E530656m/ S9895758m e 

E532600m/ S9894961m.  

Na envolvente da área de estudo encontram-se o centro da Parroquia (bairro) de Manta, com a 

maior concentração e diversidade de atividades de comercio e serviço da cidade (Figura 3). 

Na área de estudo encontra-se o local que recebeu o primeiro Porto da cidade de Manta e hoje 

essa área é conhecida como La Poza (“A poça”). Atualmente o acesso por mar a essa zona só 

é possível através de um pequeno canal, onde os barcos de pesca artesanal ingressam.  

Em outra zona da área de estudo encontra-se a Praia de Tarqui, ocupada por restaurantes, 

comércios e mercados de frutos do mar. Essa área costuma atrair banhistas diariamente, no 

entanto, atualmente nessa região o banho de mar é proibido, por conta do nível de contaminação 

dos rios que desaguam próximos a praia. 

 
Figura 3 - Localização da área de estudos. 
Fonte: Base de dados GG+S. Editado.  
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2.2 Infraestrutura verde-azul e aspetos naturais 

2.2.1 Relevo 

Nas figuras a seguir são apresentados, respetivamente, o mapa de elevação da envolvente 

classificado a cada 5 metros (Figura 4), e a elevação da área de estudo classificada a cada 0,40 

metros (Figura 5). Observa-se que a altimetria da envolvente varia entre 0 e 45,0m ao nível do 

mar, enquanto a área de estudo varia entre 0 metros e 6,80 metros ao nível do mar. 

 
Figura 4 - Altimetria da envolvente classificada a cada 5 metros. 
Fonte: GG+S, 2020. Editado, 2020. 

 

 
Figura 5 – Altimetria da área de estudos classificada a cada 0,40 metros.  
Fonte: Base de dados SIG GG+S. Editado, 2020. 
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Os mapas de declives apontam que a maior parcela da área de estudo varia entre plana e suave. 

Observa-se que os relevos mais acidentados encontrados são nas margens do rio e nas 

estruturas marinhas contruídas para conter as ações do mar e evitar erosão. As percentagens 

de declives apresentadas nos mapas a seguir estão de acordo com as classificações usuais no 

Equador (Figura 7 e Figura 6). 

 

 
Figura 6 - Mapa de declividade da envolvente. 
Fonte: GG+S, 2020. Editado, 2020. 

  

 
Figura 7 - Mapa de declividade da área de estudos. 
Fonte: base de dados SIG GG+S, 2020. Editado, 2020. 
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2.2.2 Hidrografia 

Uma parcela da área de estudo coincide com a desembocadura da união do Rio Manta 

(intermitente) e do Rio Burro (Figura 8 e 9).  

 

 
Figura 8 – Localização da Bacia hidrográfica Manta-Burro. 
Fonte: Esri World Imagery (GG+S, 2020). 
 
 

   
Figura 9 - Desembocadura do Rio Manta na área de estudos. 
Fonte: Base de dados GG+S, 2020. 

 

Na área urbana da cidade as margens dos rios Manta e Burro encontram-se fortemente 

desmatadas e degradadas, apresentando em quase toda sua extensão intervenções antrópicas 

com poucas manchas verdes remanescentes. Como agravante, nesses cursos d’água nota-se a 
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presença de descargas diretas fluviais e sanitárias e alguns taludes com sinais de instabilidade 

(Figura 10). Segundo o PDyTO (2016), os dois rios que desembocam na área de estudo (Manta 

e Burro), encontram-se contaminados por resíduos sanitários e indústrias. 

 

   

   
Figura 10 – Dutos de descargas diretas nas margens do rio Manta próximos a área do estudo. 
Fonte: Base de dados GG+S, 2020. 

 

A colocação de obras de proteção na área de desembocadura dos rios, interferem em sua 

dinâmica normal e causam significativa variabilidade morfológica em seu delta (Anexo C). Outras 

condições que influenciam na formação de deltas são: uma ampla área da foz que permite que 

as águas do rio cheguem lentamente ao mar, carga abundante de sedimentos em suspensão, 

águas rasas e calmas e incidência de água do mar (GG+S, 2020). 

Dadas as modificações sofridas pelo sistema hidrológico na área urbana da cidade, os rios Manta 

e Burro estão suscetíveis a inundações, principalmente durante o inverno. Os fatores que 

contribuem nessa ameaça são: a alta antropização da bacia hidrográfica, que interfere no 

escoamento das águas das chuvas; e o estreitamento desses cursos d’águas em algumas 

seções, devido principalmente à construção de vias muito próximas as margens dos rios (GG+S, 

2020).  
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2.2.3 Geologia 

A área de estudo está localizada geologicamente na chamada bacia sedimentar de Manabí 

(formada pela subducção da placa de Nazca abaixo do continente sul-americano) e é 

litologicamente associada à Formação Tablazo Ct (Pleistoceno) e depósitos superficiais, como: 

depósitos aluviais da dinâmica fluvial dos rios Manta e Burro; depósitos fluviais-marinhos do tipo 

deltaico, como resultado da abundante carga de sedimentos em suspensão transportada pelos 

rios anteriormente mencionados; e depósitos marinhos (Figura 11) (GG+S, 2020).  

No Anexo C encontra-se a descrição da litologia particular de cada formação, as unidades de 

paisagem geomorfológicas identificadas na área de estudo. 

 

 
Figura 11 - Mapa Geológico da área de estudos. 
Fonte: GG+S, 2020. Editado, 2020. 

 

2.2.4 Oceanografia 

O estudo oceanográfico consistiu na caracterização dos efeitos que a proximidade com o mar 

tem sobre a área de estudo, em condições normais e extremas. A seguir é apresentado as 

informações relacionadas aos níveis das marés e no Anexo D são abordadas as informações 

referentes a magnitude das ondas, as correntes marítimas e as ameaças naturais. 
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2.2.4.1 Marés 

As marés astronómicas são as mais significativas, quando acontece lua nova ou lua cheia, as 

forças gravitacionais da lua e do sol se somam resultando em marés altas e marés baixas mais 

significativas, esse fenómeno é conhecido como marés de Sizígia2 (GOMÉZ, 2020). 

Considerando esses fatores, na Tabela 13 são apresentadas as médias dos níveis das marés 

incidentes na área de estudo, coletadas no medidor de marés do Porto de Manta.  

Outros fatores que podem contribuir para modificações maiores do nível do mar na zona costeira 

de Manta são: o aumento por tormentas, efeitos da Corrente do El Niño e a elevação global do 

nível do mar (GOMÉZ, 2020). 

 

Tabela 1 - Dados das marés de Manta.  

DADOS Elevação (m, MLWS) 

Nível Médio de Marés altas de Sizígia (MHWS)  2.96 

Nível Médio de Marés altas (MHW)  2.50 

Nível Médio do Mar (MSL)  1.58 

Nível Médio de Maré baixa (MLW)  0.72 

Nível Médio de Maré baixa de Sizígia (MLWS)  0.00 

Fonte: GOMÉZ, 2020. 

 

A interação entre as variações dos níveis das marés e a topografia atual da área de estudos 

proporcionam diferentes cenários nessa paisagem. Estes cenários podem ser simplificados em 

três estados: (1) maré baixa; (2) maré alta e (3) inundação por aguaje (nível mais alto do mar e 

mais agitado) (Figura 12). 

 

 

2 Sizígia é o termo ut i l izado em astronomia para designar o alinhamento de três corpos celestes 
pertencentes a um mesmo sistema gravi tacional  formando uma conf iguração ret i l ínea. 
3 Def inições apl icáveis ao estudo das marés: MHWS: Média das marés mais al tas de Sizígia (Mean High Water 
Spring);  MHW: Média das marés al tas de Sizígia (Mean High Water);  MSL: Nível Medio do Mar (MSL); MLW: 
Média das marés baixas mais al tas de Sizígia (MLW); MLWS: Média das marés mais baixas de Sizígia. 
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Figura 12 – Principais cenários de interação entre as marés e a topografia da área de estudos. 
Fonte: Base SIG GG+S, 2020. Editado, 2020. 

 

Observa-se que a área da La Poza e a Praia de Tarqui são as zonas mais impactadas pelas 

variações das marés. A seguir são apresentados registo fotográficos da área de estudo com 

maré baixa, maré alta e inundação por aguaje, respetivamente (Figura 13, 14 e 15). 

 

 
Figura 13 - Maré baixa. 
Fonte: Base de dados GG+S, 2020. 
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Figura 14 - Maré alta. 
Fonte: Base de dados GG+S, 2020. 
 
 

 
Figura 15 – Inundação por aguaje. 
Fonte: Base de dados GG+S, 2020. 

 

2.2.5 Flora 

O ecossistema original da área de estudo, de acordo com a classificação dos ecossistemas do 

Equador Continental, corresponderia ao Ecosistema Arbustal deciduo y Herbazal de playas del 

Litoral (Adtc01) encontrado em áreas adjacentes às praias arenosas ou rochosas de 0 a 50 

metros acima do nível do mar (Ministerio del Ambiente, 2013 apud PÉREZ, 2020). 
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A vegetação desse ecossistema é caracterizada por arbustos de 2 a 4 metros de altura, como 

Cryptocarpus pyriformis, e plantas herbáceas rasteiras ou trepadeiras, como Ipomoea pes-

caprae e Paspalum vaginatum (PÉREZ, 2020). 

 

   
Figura 16 - (1) Cryptocarpus pyriformis; (2) Paspalum vaginatum; (3) Ipomoea pes-caprae. 
Fontes: (1) e (2) PÉREZ, 2020; (3) Shutterstock <https://www.shutterstock.com/pt>. 

 

Durante a caracterização da flora existente na área de estudo foram identificados três setores 

com características particulares (Figura 17). No total, considerando todos os setores, foram 

registadas 40 espécies (24 nativas e 16 introduzidas), 27 correspondentes a árvores, 2 arbustos 

e 12 espécies herbáceas (Anexo E.1) (PERÉZ, 2020). 

 

 
Figura 17 - Setores de vegetação. 

 

Os setores 1 e 2 são compostos por vegetações nativas herbácea e arbustiva, no entanto, a 

vegetação do setor 1 desenvolveu-se a partir das condições naturais dessa área; já o setor 2, 

1 2 3 
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em seu desenvolvimento, teve influência dos efeitos provocados pelas águas que chegam nessa 

área através de dois dutos de drenagem provindos do centro do bairro Manta, que levaram a 

formação de um "Pantanal". Por fim, no setor 3 é composto maioritariamente por espécies 

introduzidas, cultivadas para fins ornamentais (PÉREZ, 2020). No Anexo E.2 podem ser 

consultadas mais informações sobe os três setores de vegetação. 

 

2.2.6 Fauna 

A fauna presente na área de estudo foi identificada através da delimitação e monitoramento de 

quatro seções transversais de 200 metros (definidas a partir de coordenadas geográficas UTM 

WGS 84) localizada em diferentes zonas4 (Figura 18). A partir desse estudo foram levantados os 

componentes correspondentes a aves (ornitologia), mamíferos (mastozoologia) e répteis ou 

anfíbios (herpetologia). 

Um aspeto essencial analisado durante a caracterização da fauna foram as condições do meio 

ambiente e as pressões antropogénicas existentes em cada uma das quatro zonas definidas 

para o estudo (Tabela 2) (PÉREZ, 2020).  

 

 
Figura 18 - Localização das seções transversais monitoradas para a caracterização da fauna existente na área de estudo.  
Fonte: PÉREZ (2020). Editado, 2020. 

 

 

4 Estudo real izado por PÉREZ (2020),  contratado pelo Atel ier GG+S para auxi l iar na caracterização dos 
componentes bióticos e abiót icos existentes na área de estudos. 
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Tabela 2 - Localização geográfica (em UTM WGS 84) das extremidades das seções transversais e descrição das zonas de estudo. 

Zona X Y Descrição 

Z1 
532239 9895000 Zona intervencionada com muros de rochas e redução da área de praia, 

próxima ao Yatch Club e o Porto pesqueiro. 532445 9895005 

Z2 
531281 9895273 Zona sem atividades, com descargas de águas residuais não tratadas 

domésticas e industriais, assim como delta do Rio Manta. 531367 9895085 

Z3 
531268 9894850 

Zona mais afastada da costa. O terreno foi previamente desmatado e nivelado. 
531465 9894887 

Z4 
530698 9895723 Zona turística, onde se encontra o mercado de mariscos e restaurantes 

turísticos na praia. Adicionalmente se observam carros de diferentes tamanhos 
localizados na zona arenosa. 530852 9895599 

Fonte: PÉREZ, 2020. 

 

O resultado do estudo demostrou que não foram observadas espécies nativas de mamíferos e 

anfíbios durante o monitoramento. Correspondente a mastofauna foram identificadas apenas 

fauna doméstica feroz, principalmente cães e gatos domésticos. No caso dos 

macroinvertebrados, foram encontrados animais característicos da zona supralitoral, nesse 

grupo foram encontrados organismos sésseis do gênero crustáceo Amphibalanus. Em relação 

aos repteis, apenas uma espécie Microlophus occidentalis foi registada (PÉREZ, 2020). 

As espécies de aves foram as mais representativas durante o monitoramento da fauna. As 

espécies mais abundantes foram Larus sp. (93,21% das observações), Pelecanus occidentalis 

(1,70% das observações) e Tringa semipalmata (1,11% das observações) (PÉREZ, 2020). Ao 

classificar as aves pelos hábitos alimentares, foi constatado que a maior parte das espécies 

encontradas na área de estudo são piscívoras (9 espécies) ou onívoras (4 espécies) (Figura 19). 

 

 

Figura 19 - Número de espécies das aves identificadas na área de estudos classificadas pelos hábitos alimentares. 
Fonte: PÉREZ, 2020. 
 

No Anexo F podem ser consultadas mais informações sobre os nichos tróficos das aves e as 
outras espécies identificadas na área de estudo.  
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2.3 Infraestrutura cinza e aspetos urbanos 

2.3.1 Morfologia urbana e caráter da envolvente da área de estudo 

A área de estudo está localizada entre as freguesias (Parroquias ou bairros) Manta e Tarqui, que 

apresentam atualmente um dos principais centros de comércio e serviço da cidade de Manta, e 

a maior diversidade de usos do solo (Figura 20). 

 

 
Figura 20 - Uso do solo. 
Fonte: Base de dados GG+S, 2020. Editado, 2020. 

 

O centro da freguesia de Manta apresenta o maior grau de consolidação urbana da cidade, com 

edifícios de baixa, média e alta densidade, múltiplas funções comerciais, financeiras, 

institucionais, habitacionais, entre outras. Nessa região também se encontram a maior parte dos 

edifícios e espaços públicos de lazer e de interesse cultural, como: o Parque de la Madre; a 

Praça cívica; o Museu Cancebi; o Palácio Judicial; a Iglesia La Merced, o Municipio de Manta 

(prefeitura); a Casa Rosada; o Yatch Club; e o Porto de Manta. 

A freguesia de Tarqui apresenta um menor nível de consolidação em relação a freguesia de 

Manta, principalmente na parcela próxima a área de estudo, onde encontra-se um terreno de 5 
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hectares (Zona A - Figura 20) parcialmente ocupado com serviços comerciais informais. Ao lado 

desse terreno está uma das áreas mais afetadas pelo terremoto de 16 de abril de 2016 (Zona B 

- Figura 41), que impactou as atividades de comércio e serviço nesse setor, razão pela qual o 

local como um todo ainda mantém espaços vazios. 

Entre os equipamentos referenciais da cidade localizados na freguesia de Tarqui, podem ser 

citados a escola de San José (uma das mais antigas da cidade) e a Igreja Nuestra Señora del 

Rosario (dentro da propriedade da igreja encontra-se o "Parque Dom Bosco", um dos poucos 

espaços públicos da freguesia).  

 

2.3.2 Acessos, vias e circulação de veículos e pedestres 

A infraestrutura viária que contorna a área de estudo garante à circulação de veículos um fluxo 

livre e fácil acesso a essa região da cidade. No entanto, ao nível dos pedestre e ciclistas essa 

perceção é inversa. A largura das avenidas e as poucas passagens de pedestres seguras 

dificultam a conexão entre a área de estudo e a envolvente. Além disso, os passeios existentes 

são pouco sombreados (Figura 21) o que aumenta o desconforto térmico aos pedestres e 

ciclistas que circulam nessa área, principalmente nos períodos mais quentes do ano. No Anexo 

G podem ser consultadas mais informações a respeito da infraestrutura viária da envolvente da 

área de estudo. 

 

  
Figura 21 - (1) Passeio de pedestre e ciclovia na área de estudo próximo ao centro da freguesia de Manta; (2) Infraestrutura viária 
próxima a praia de Tarqui. 
Fonte: Banco de dados GG+S, 2020. 

 

O acesso à área de estudo por meio de transporte público atualmente pode ser feito através de 

sete paragens de autocarros no total, cinco oficiais e duas informais (locais que o transporte 

público faz paradas sem a presença de placas ou áreas de espera para os usuários). A paragem 

mais utilizada pelas pessoas é a localizada na área da rotatória da Av. de la cultura (Figura 22). 

Já o acesso ao local em veículo particular pode ser realizado com maior facilidade, pois no local 

existem dois estacionamentos com um total de 287 vagas, e muitas vezes os usuários que 

1 2 
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chegam em veículo particular, sejam turistas ou comerciantes de peixe, usam a área da praia 

(na região da Playita Mía) como estacionamento informal (Anexo G). 

 

 
Figura 22 – Estacionamentos, acessos de pedestre e paragens de transporte público. 
Fonte: Banco de dados GG+S, 2020. Editado, 2020. 
 

 

2.3.3 Estudo do espaço público: Atividades estáticas e em movimento 

Em um estudo realizado para analisar os usos e atividades existentes na área de estudo5, 

constatou-se que os locais com maior número de pedestres em trânsito são aquelas próximas 

ao centro da freguesia de Manta. Na praia de Tarqui observou-se que o maior fluxo de pessoas 

acontece nas primeiras horas da manhã, e que as ciclovias e os passeios próximos ao mar são 

mais usados na zona próxima ao centro da freguesia de Manta do que nos percursos paralelos 

a praia de Tarqui. 

Em relação às atividades estáticas, nas áreas mais próximas ao centro da freguesia de Manta 

foi observado que um maior número de pessoas permanece no local sentadas esperando a 

passagem do transporte público ou fazendo atividades turísticas (Figura 23), um ponto turístico 

muito visitado. Já na região da praia de Tarqui caracteriza-se principalmente pelo uso do local 

 

5 O estudo foi  real izado pela equipe GG+S durante um dia da semana, em 4 momentos di ferentes, para que 
uma caracterização do comportamento dos locais pudesse ser real izada por um dia intei ro.  As horas de coleta 
de informações eram de manhã às 6:00 e 12:00; e à tarde: 15:00 e 18:00. 
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para atividades de desporto, principalmente na área onde esta o complexo esportivo, que 

atualmente é amplamente utilizado (Figura 50). 

 

 
Figura 23 - letreiro da cidade de Manta. Ponto turístico localizado na área de estudo em frente ao centro da freguesia de Manta. 
Fonte: Banco de dados GG+S (2020).  

 

  
Figura 24 - (1) Comércio informal no passeio de pedestre próximo ao Yacht Club; (2) Complexo desportivo na praia de Tarqui. 
Fonte: Banco de dados GG+S (2020). 

 

O cruzamento entre o trecho elevado da Av. 4 de Noviembre e a Av. de la Cultura (Figura 25) 

gerou um amplo espaço público sombreado ativamente usado durante o horário comercial, 

principalmente por funcionários das indústrias vizinhas como área de recesso.  

 

 
Figura 25 - Ponte veicular, cruzamento entre a Av. 4 de Noviembre, Av. de la Cultura e Av. Puerto-aeropuerto. 
Fonte: Banco de dados GG+S (2020).  

1 2 
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3 Avaliação da Paisagem 

3.1 Análise SWOT 

A análise SWOT foi realizada para sintetizar a análise da área de estudo, destacando os 

principais fatores a serem considerados na elaboração da proposta de intervenção, através da 

listagem das foças, fraquezas, oportunidades e ameaças (Tabela 3).  

 

Tabela 3 - Análise SWOT da área de estudo. 

FORÇAS FRAQUEZAS 

→ Localização privilegiada em relação ao centro 

urbano da cidade de Manta; 

→ Proximidade com o mar; 

→ Presença e pontos turísticos e comerciais 

importante da cidade (Los Esteros e Mercado de 

mariscos); 

→ Usos e atividades ativas na praia de Tarqui 

(Mercado, restaurantes e equipamentos de 

desposto); 

→ Vegetação nativa remanescente e resquícios de 

sistemas naturais costeiros. 

→ Falta de conexões pedonais seguras entre a 

envolvente e a área de estudo; 

→ Poucas áreas sombreadas; 

→ Clima quente a maior parte do ano (o que 

influencia o desconforto térmico nos espaços 

públicos sem vegetação arbórea); 

→ Desembocadura de rios contaminados; 

→ Dutos de descargas de águas urbanas 

contaminadas nas margens dos rios, na praia de 

Tarqui e na área La Poza; 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

→ Proteção do centro da cidade a ameaças naturais; 

→ Promover espaços públicos de lazer e desporto 

para a população; 

→ Recuperação e requalificação paisagística da praia 

de Tarqui (Playa Tarqui); 

→ Potencial turístico voltado a natureza;  

→ Valorização dos ecossistemas e habitats nativos; 

→ Recuperação das margens e desembocadura dos 

rios Manta e Burro; 

→ Tratamento natural de águas urbanas provindas do 

centro de Manta. 

→ Tsunamis; 

→ Aumento do nível do mar e marés com as 

alterações climáticas; 

→ Enchentes no rio Manta; 

→ Terremotos; 

→ Erosão das margens dos rios 

→ Erosão e diminuição da área de praia; 

→ Fenômeno el niño; 
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3.2 Unidades de Paisagem 

Uma área pode conter diferentes unidades de paisagem, em que cada uma apresenta caracteres 

diferentes (pela combinação de atributos específicos de natureza ambiental, cultural e/ou 

estética) e por isso, identidade própria.  

Para a identificação das unidades de paisagem da área de estudo foram consideradas as 

características biológicas e naturais da paisagem (flora, fauna, relevo, hidrografia e geologia); a 

organização e o tipo de uso do território (atividades de serviço, comércio, desporto e recreação); 

a importância cultural e a relação da população perante a paisagem (apropriação cultural, 

sentimento de pertencimento, entre outros fatores) (Figura 26) (Anexo H). 

 

 
Figura 26 - Unidades de paisagem. 

 

 

• UP 1 – CONSOLIDADA 

O critério de delimitação dessa UP foi o nível de consolidação das intervenções antrópicas. A 

paisagem apresenta infraestruturas viárias consolidada com passeios (com alta circulação de 

pedestres), estruturas de barreira para conter o mar e outros elementos contruídos, como 

paragens de autocarro cobertas e edifícios comerciais.  

Em relação aos fatores biofísicos, apresenta vegetação herbácea e arbórea (que geram pouca 

sombra) cultivada com espécies introduzidas e nativas (em menor número), topografia plana. As 
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estruturas de pedra para conter o mar formam uma zona supralitoral que configura em um habitat 

para macroinvertebrados e aves piscívoras e onívoras. 

 

   
Figura 27 - Unidade de paisagem 1 “Consolidada”. 
Fonte: Banco de dados GG+S, 2020. 
 
 

 

• UP 2 – ATERRO PLANO 

O principal critério de delimitação dessa UP foi o relevo, declividade e os usos do território. A 

paisagem apresenta uma área plana aterrada sem construções atualmente. Proximidade com as 

vias de circulação de veículos, e poucas conexões para pedestres entre a essa área e a 

envolvente. Essa zona apresenta em algumas parcelas vegetação herbáceas nativas.  

 

  
Figura 28 - Unidade de paisagem 2 “Aterro plano”. 
Fonte: Banco de dados GG+S, 2020. 
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• UP 3 – PRAIA MARINHA 

O critério de delimitação da UP 3 foi os aspetos geomorfológicos dessa paisagem, identificada 

como praia marinha com formação geológica de depósitos marinhos. Nessa unidade foram 

identificadas duas sub-unidades (zona inundável e zona construída).  

 

SUB-UNIDADE 3.1 – Zona inundável 

Área atualmente inundável em períodos com maré alta e ameaçada pelo aumento do nível do 

mar. Banhistas é proibido nessa zona, por estar afetada pela contaminação dos rios que 

desembocam nas proximidades. 

   
Figura 29 - Sub-unidade de paisagem 3.1 "Praia marinha - zona inundável". 
Fonte: Banco de dados GG+S, 2020. 
 

 

SUB-UNIDADE 3.2 – Área construída 

Área contruída e intervencionada da praia, com mercados, restaurantes e equipamentos de 

desporto. É uma região ativamente visitada por turistas e moradores. 

  
Figura 30 - Sub-unidade de paisagem 3.2 "Praia – área construída". 
Fonte: Banco de dados GG+S, 2020. 
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• UP 4 – MARGEM DECLIVOSA E DELTA DO RIO” 

Os aspetos consideração na delimitação dessa unidade foram: relevo, geologia e hidrografia. Essa 

unidade é caracterizada pela desembocadura da união do rio Manta e Burro, com margens 

declivosas, desmatadas e instáveis, com dutos de descargas diretos nos cursos d’águas. Em 

relação a vegetação existentes apresenta vegetação herbácea e arbórea nativa. 

 

  

Figura 31 – Unidade de paisagem 4 “Margem declivosa e delta do rio”. 
Fonte: Banco de dados GG+S, 2020. 
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4 Proposta 

A proposta de intervenção para a área de estudo respeitou o programa inicial requisitado pelo 

município de Manta a Equipe GG+S. No entanto, a partir da caracterização e análise da área de 

estudo outras propostas foram adicionadas ao programa adotado na elaboração desse trabalho. 

No programa inicial foi solicitado a elaboração de um parque urbano com atividades de lazer, 

recreação e desporto para a população de Manta e turistas, entre os demandas mais específicas 

requisitadas para o parque estão: um espaço com fontes de águas, um teatro para espetáculos 

culturais, ginásios ao ar livre e a requalificação da zona comercial da Playa de Tarqui. 

O programa complementar foi desenvolvido para mitigar a contaminação das águas e contribuir 

na proteção costeira da área de estudo e do centro de Manta contra desastres naturais (como 

tsunamis, tempestades e outras ameaças incomuns derivadas das alterações climáticas), 

através da criação e recuperação de sistemas naturais costeiros. 

No processo de elaboração da proposta de intervenção, foram levados em consideração fatores 

que beneficiam os visitantes, a fauna e o meio ambiente de acordo com o objetivo de cada uma 

das zonas definidas no plano estratégico (4.1 Plano estratégico).  

As considerações gerais na seleção da vegetação para as diferentes áreas do projeto foram: 

origem ou distribuição das espécies (priorizando espécies autóctones); adaptação às condições 

ecológicas da área (tolerância a ventos salinos, luminosidade, tipo de substrato e abastecimento 

de água); morfologia e fisiologia das espécies (tipo de raízes, dimensão, forma da coroa, época 

de floração e frutificação, e longevidade); e serviços ecossistêmicos (floração, frutas, locais de 

nidificação e refúgio para a fauna). 

 

4.1 Plano estratégico 

Considerando a diversidade de oportunidades e desafios presentes na área de estudo, foi 

elaborado um plano estratégico, identificando quatro zonas com diferentes abordagens de 

intervenção (Figura 57). A seguir são apresentados os principais objetivos direcionados para 

cada zona: 

‐ Zona 1 - Parque “La Poza”: Promover espaços para lazer, desporto, recreação e eventos 

culturais, com a criação de microclimas que proporcionem conforto térmico nas épocas mais 

quentes do ano; 
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‐ Zona 2 - Praia “Tarqui”: Recuperar o ecossistema natural e requalificar os espaços de lazer, 

desporto e recreação relacionados ao uso da praia e as atividades de restauração e comércio 

existentes, para serem menos agressivos ao meio ambiente; 
‐ Zona 3 - Transição: Estabelecer um eixo de transição entre a zona com circulação de 

pessoas e a zona ecológica, consistindo um espaço de descanso, circulação e contemplação 

para os visitantes; e o início da barreira de proteção dos habitats para a vida silvestre, com a 

diminuição de ruídos e outros fatores que venham a contribuir para a proteção e permanência 

da fauna; 
‐ Zona 4 - Ecológica: Recuperação de ecossistemas e criação de habitats, proteção costeira 

e tratamento natural das águas urbanas antes de serem descarregadas ao mar. 

 

 
Figura 32 - Plano estratégico. 
Fonte: Imagem satélite - base banco de dados GG+S 
 
 

 
4.2 Zona 1 – Parque “La Poza” 

 Valorização da cultura local e projeção de atmosferas sociais 

O Parque La Poza foi proposto principalmente como uma área para lazer e recreação e eventos 

culturais. Nesse contexto, para a proposta de intervenção foram consideradas as recorrentes 

atividades que acontecem na cidade e as atividades cotidianas mais comuns da população de 

Manta. Dentre essas atividades, as selecionadas para o parque foram: desporto ao ar livre, 

circulação e encontros de ciclistas e corredores de maratonas e grupos de corridas; atividades 

comerciais relacionadas a frutos do mar (compra e venda provenientes da pesca artesanal), 

recreação infantil e eventos culturais.  
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Para a atmosfera cultural, além de espaços abertos para exposições itinerárias de artistas locais, 

na área aterrada ao sul da avenida Puerto-Aeropuerto, foi proposto um teatro ao ar livre. Também 

nessa zona, próxima a avenida elevada 4 de Noviembre, foi proposto um jardim preparado para 

o descanso dos trabalhadores das indústrias e dos comércios na envolvente (atualmente os 

trabalhadores usam o espaço inferior da avenida elevada 4 de Noviembre nos horários de 

almoço, que é o único espaço público sombreado nesse período do dia). 

 

 Acessos e mobilidade 

Para facilitar o acesso de pedestres ao parque foram propostas novas conexões com a 

envolvente através de faixas de pedestres elevadas, dispostas em pontos estratégicos que 

conectem o parque com outros espaços públicos, zonas comerciais consolidadas e pontos de 

paragens de autocarro. 

A circulação pedonal no parque foi desenhada para estabelecer uma circulação fluida entre os 

pontos de acessos (faixas de pedestres, passeios elevados e paragens de autocarro existentes, 

e estacionamentos) e os espaços com atividades do parque, sendo interligados aos passeios do 

Malecón de Manta (Figura 35) (Anexo H.2). Dependendo da necessidade de cada visitante, 

dentre os percursos calçados, o parque poderá ser percorrido através de três tipologias de 

caminhos: 

- Caminhos primários: passeios largos de 6 metros de largura, que cortam o parque 

transversalmente, conectando os pontos de acessos com o maior movimento de pessoas; 

- Caminhos secundários: passeios de 3 e 4 metros que interliga as atividades do parque e 

conecta-as a zona de transição; 

- Caminhos terciários: passeios de 2 metros que transpassam as zonas de vegetação mais 

densa, dispostos perpendicularmente aos caminhos primários e secundário. 

Para a circulação de ciclistas e outros modais alternativos foram propostas conexões entre os 

trechos de ciclovias existentes e, para promover a segurança dos ciclistas e pedestres, os 

cruzamentos com a circulação de veículos foram e sinalizados com faixas. Para a circulação foi 

proposto percursos adjacentes aos caminhos primários que cruzam o parque transversalmente. 
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Figura 33 - Diagrama de circulação. 

 

 Topografia 

O parque La Poza foi desenhado nas unidades de paisagem 1 e 2, por serem as áreas mais 

planas e aterradas. Para aumentar o nível de proteção dessa zona costeira, o nível do parque 

estará entre 4 e 3,5 m ao nível do mar. Para evitar erosões, entre o parque e a zona de transição 

serão reforçados com estruturas de pedra e vegetação (Figura 36) (Anexo H.2). 

Para o passeio pedonal do Malecón de Manta também foi proposto o reforço das estruturas de 

pedras, e bancos como barreira de proteção contra os períodos de ressaca marítima.  

    

 
Figura 34 – Topografia proposta. 
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 Vegetação 

A vegetação proposta para o parque La Poza, incluindo os passeios do Malecón de Manta, tem 

como objetivo promover zonas densas arbóreas que gerem microclimas e a mitigação da 

poluição sonora das avenidas na envolvente (Anexo H.2).  

A composição do estrato arbóreo e arbustivo foi proposto em dois grupos relacionados a altura, 

volumetria e floração. O primeiro grupo corresponde as áreas próximas as avenidas a vegetação 

é mais densas com altura entre 5 e 8 metros e espécies perenes, para estabelecer as primeiras 

barreiras contra os efeitos negativos relacionados a proximidade com as vias (poluição do ar e 

os ruídos). Nas outras zonas do parque, o segundo grupo, a vegetação é mais alta e varia entre 

espécies caducifólias e perenes, valorizando as espécies com coloração emblemáticas nativas 

dos géneros Tabebuia e Caesalpinia.  

Para estrato herbáceo próximo as zonas de transição entre o parque e o pantanal foram 

propostas espécies autóctones do ecossistema Arbustal deciduo y Herbazal de playas del Litoral 

(Adtc01), como Ipomoea pes-caprae e Paspalum virgatum. Nas outras áreas do parque perto 

das “escalinatas” e nas áreas verdes do segundo grupo do estrato arbóreo e arbustivo, foi 

proposto gramíneas para a cobertura do solo, como Pennisetum clandestinum, uma espécie 

africana introduzida que se adapta bem nas zonas de altitude baixa do Equador, que é uma 

melhor alternativa para compor espaços para descanso e permanecia dos visitantes. 

 

 
Figura 35 – Vegetação proposta. 
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4.3 Zona 2 - Playa de Tarqui 

As praias em Manta são os principais pontos turísticos e os espaços públicos mais frequentados 

pelos habitantes. No entanto, atualmente na praia de Tarqui, além dos problemas citados na 

caracterização da área de estudo relacionados a qualidade da água, são identificadas atividades 

agressivas ao meio ambiente, como estacionamentos informais de restaurantes em zonas de 

solo arenoso e extração ilegal de areia da praia, que ocasionam alterações na estrutura das 

praias e causar danos aos ninhos de espécies sensíveis, como as tartarugas marinhas.  

Dessa forma o objetivo geral da proposta para a Playa de Tarqui é requalificar a praia 

valorizando-a como uma área consolidada com pontos referenciais para a cidade, incorporando 

a cuidado com os aspetos ambientais, com a recuperação de sistemas naturais costeiros (Anexo 

H.1). 

Na requalificação dos espaços com atividades de lazer e recreação dos visitantes, e nas áreas 

adjacentes aos serviços de comércio e restauração, foram propostos novos passeios, áreas de 

alimentação arborizadas e sanitários, assim como mobiliários como bancos, lixeiras e pontos de 

suporte aos banhistas (com chuveiros, torneias e vestiários).  

A circulação de veículos ficou restrita aos estacionamentos ampliados próximos a avenida 

Puerto-Aeropuerto, e para evitar a circulação ilegal dos carros na praia foram propostas barreiras 

naturais combinando topografia e vegetação nas áreas de transição da praia com a avenida e os 

estacionamentos. 

Na área que atualmente se encontra um duto de descarga, próxima ao mercado de mariscos, 

que descarrega águas provindas do centro de Tarqui em uma das zonas mais movimentadas da 

praia, foi proposto o fechamento do duto e sua colocação para outra área que não seja propicia 

a banhistas e as águas sejam tratadas. Contudo, com a relocação do duto, foi proposto um aterro 

para a implantação de um jardim com vegetação autóctone e mobiliários urbanos de apoio aos 

comércios próximos e para os banhistas (sanitários e outros elementos de suporte a praia, como 

chuveiros, torneiras e vestiários). 

 

 Vegetação 

Para a Playa Tarqui a vegetação proposta para os canteiros dos estacionamentos, nos passeios 

próximos a avenidas e nos jardins próximos ao mercado de mariscos, foi uma composição 

arbórea de espécies nativas com copas frondosas para a criação de zonas bem sombreadas. 

Nas áreas de barreiras entre as áreas com circulação de veículos, na zona arenosa e no jardim 

próximo ao mercado de mariscos, foram propostas espécies arbustivas e herbácea autóctones 
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pertencentes ao ecossistema Arbustal deciduo y Herbazal de playas del Litoral (Adtc01), como 

Cryptocarpus pyriformis, Ipomoea pes-caprae e Paspalum vaginatum. 

 

4.4 Zona 3 - Transição 

Para separar as interferências antrópicas das áreas de habitats, a zona de transição foi proposta 

com uma combinação entre estruturas construídas e vegetação arbórea e herbácea autóctone. 

Entre as estruturas construídas, a “passarela La Poza” foi proposta como um elemento de 

conexão entre as duas zonas do parque separadas pela avenida Puerto-Aeropuerto e como um 

espaço turístico com ampla visão do pantanal e do manguezal da zona ecológica. As 

“escalinatas” (escadarias com assentos), foram propostas como parte da estrutura que separa a 

área aterrada do parque a área inundável da zona ecológica, configurando-se também como um 

espaço de lazer e contemplação para os visitantes. 

Para as estruturas de pedras existentes foi proposto o reforço e aumento no nível altimétrico para 

acompanhar as curvas de nível do parque, auxiliando na proteção contra as marés altas e 

eventos naturais com ondas profundas. As estruturas de pedras também foram propostas para 

compor alguns trechos de transição entre o parque e o pantanal.  

Para dar suporte a pesca artesanal, ao norte da estrutura de pedra existente (Espigón) foi 

proposto um píer junto a implantação de escalinatas para ser utilizado como embarque dos 

pescadores nos períodos de inundações por marés, e como ponto turístico e comercial para 

visitantes (com ampla visão do Yatch club e o Puerto de Manta). 

  

A estrutura verde proposta para a zona de transição é composta por arbustos, árvores e 

herbáceas autóctones resistentes a períodos de inundações e eficientes para a contenção do 

solo da zona aterrada. As espécies escolhidas são nativas do ecossistema Arbustal deciduo y 

Herbazal de playas del Litoral, como Cordia lutea Lam., Cryptocarpus pyriformis, Ipomoea pes-

caprae e Paspalum vaginatum, e algumas espécies arbóreas e arbustivas de menor porte que 

compõem os sistemas de manguezais equatorianos, como Tabebuia palustris Hemsl. e 

Chrysobalanus icaco L. 

 

4.5 Zona 4 - Ecológica 

Considerando os aspetos biofísicos, atualmente na área de estudo não existem locais de alta 

sensibilidade ecológica, uma vez que esse aspeto é interposto por atividades produtivas e 
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turísticas - potencializados pela proximidade com o centro urbano da cidade de Manta – e pelos 

problemas ambientais ocasionados por negligencias no manejo de águas urbanas. Contudo, 

esses fatores interferem no desenvolvimento de ecossistemas e, consequentemente, na baixa 

diversidade de habitats e no estado de vulnerabilidade a ameaças naturais da área de estudo e 

da envolvente.  

Como resposta a esses desafios, na zona ecológica foi proposto a recuperação e implantação 

de três sistemas costeiros naturais encontrados no Equador: Humedal (pantanal); Mangle 

(manguezal); e Arbustal deciduo y Herbazal de playas del Litoral (ecossistema encontrado na 

zona costeira do Equador, relativo a região natural Matorral Seco). Esses ecossistemas foram 

propostos por serem sistemas costeiros naturais eficientes na proteção costeira contra ameaças 

naturais (como inundações por marés e tsunamis); no tratamento natural de águas poluídas 

antes de serem descarregadas ao mar; e na diversidade de habitats para espécies endêmicas e 

migratórias.  

Por conta do elevado índice de contaminação das águas residuais que chegam na área de 

estudo por dutos de descargas (na área La Poza, na Playa Tarqui e nas margens e delta dos 

rios Manta e Burro), foi proposto um Sistema de Tratamento Natural Preliminar da Água 

(STNPA), para auxiliar na extração dos resíduos sólidos antes da água ser descarregada nas 

zonas de habitats. 

Em relação a criação de habitats, não se pode prever circunstâncias futuras de uma área sem 

conhecer as condições depois da intervenção. No entanto, com a redução e eliminação de 

algumas atividades antrópicas e medidas de sucessão ecológica forem gerenciadas, pode ser 

possível o retorno de algumas espécies, por exemplo, segundo PÉREZ (2020), a eliminação de 

veículos motorizados e do turismo na praia e a inclusão de cercas de proteção para poluição 

luminosa, incentivariam o retorno de tartarugas marinhas em nidificação, como Cheloiya mydas.  

 

 Humedal (Pantanal) La Poza 

A área La Poza (“A Poça”), recebe esse nome pelo estancamento de água nessa área resultante 

da conformação topográfica do terreno que retém águas das inundações por marés altas e dos 

dutos de descargas procedentes do centro urbano de Manta. A condição biofísica resultante 

dessa dinâmica foi identificada na fase de levantamento como humedal “artificial” - pela influência 

das águas contaminadas no desenvolvimento da vegetação. 

A propostos para essa zona é a ampliação da área de estancamento de água para o 

desenvolvimento de um humedal estuarino (pantanal estuarino), um ecossistema compatível 

com a área de estudo por ser encontrado em zonas costeiras onde os rios desaguam no mar, 

caracterizado por incluir manguezais, deltas e pântanos de marés (CREHO, 2010).  
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Existem vários tipos de pantanal, o tipo compatível com a área de estudo é nomeado como 

Marismas (em espanhol) ou Marshes (em inglês), que pode ser traduzido como “pântano salgado 

costeiro”, caracterizados pela presença de plantas hidrófitas (NELSON, 2013). 

Os humedales apresentam uma camada de água rasa ou subterrânea próxima à superfície do 

solo, permanente ou temporária, dessa forma a vegetação do pantanal é adaptada às condições 

de saturação e humidade que persistem durante a maior parte do ano. Para criar essas 

condições na área de pantanal proposto, o estancamento da água foi considerado para acontecer 

entre dois níveis da topografia, em nível médio de maré alta (2,50m acima do nível do mar) e 

inundação por maré alta (2,96m acima do nível do mar). Nas épocas de seca e de maré baixa a 

zona mais alta do pantanal e o delta (mesmo com o carater intermitente do rio Manta) serão 

mantidos húmidos por conta das descargas de águas urbanas nessas zonas, previamente 

tratadas pelas áreas com sistema de tratamento natural preliminar de águas. 

Em relação a vegetação, as espécies nativas do pantanal contribuem contra erosão do solo, o 

tratamento de águas e como sumidouro de carbono, regulando o clima e armazenando CO2 

(Z.E.O., 2019). Para o estrato herbáceo do “Humedal La Poza” foram consideradas as espécies 

autóctones identificadas na área de estudo durante a fase de levantamento na parcela alagada 

da La Poza, entre elas a Paspalum vaginatum Sw. e Typha dominguensis Pers, uma espécie 

macrófita aquática presente em diversos ecossistemas aquáticos costeiros, que apresenta 

“grande quantidade de tecidos de sustentação, o que lhe permite um maior potencial para estocar 

carbono e nutrientes por períodos mais longos” (BELARMINO, 2013, p. 5). 

O desenvolvimento do pantanal nessa área foi proposto para reduzir a intensidade das ondas 

nas proximidades do parque e proteger essa parcela da zona costeiras de Manta contra 

desastres como tsunamis, tempestades e outras ameaças naturais incomuns derivadas das 

alterações climáticas, além de contribuir com habitats e áreas de descanso para aves endémicas 

e migratórias na zona ecológica, considerando as seis espécies migratórias identificadas na área 

de estudo na fase de levantamento, que requerem proteção de acordo com alinhamentos 

internacionais. 

 

 Manglar (Manguezal) 

Os manglares assim como os pantanais costeiros, são ecossistemas de transição entre os 

biomas terrestre e marinho, eficientes na proteção costeira, filtragem de água, sequestro de 

carbono e para controle da erosão do solo.  

Nas regiões tropicais e subtropicais, os manguezais podem ser encontrados em pantanais 

costeiros (NELSON, 2013) devido as condições semelhantes de adaptação desses dois 
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ecossistemas, sujeitos a inundações periódicas e à intrusão salina que ocorre na zona 

entremarés (Chapman, 1975; Tomlinson, 1986; Duke, 1992 apud MAE et. al., 2014). 

No Equador os manguezais cobrem aproximadamente 157.094,28 ha e são compostos 

principalmente pelas espécies conhecidas como “mangles mayores”: Rhizophora mangle, R. 

racemosa, R. x harrisonii, Laguncularia racemosa var. racemosa, L. racemosa var. glabriflora e 

Avicennia germinans (Cornejo, 2014 apud MAE et. Al. 2014). A fauna compreende dezenas de 

espécies de aves, mamíferos, répteis, peixes, crustáceos, moluscos, insetos e aracnídeos, que 

buscam os manguezais principalmente como áreas de refúgio, alimentação e/ou reprodução 

(MAE et. Al. 2014). 

Para a implantação do manguezal, a área do delta do rio Manta será recuperada, com a abertura 

das vazões que chegam ao local por meio da remoção das estruturas de pedra e a suavização 

dos declives correspondentes aos terraços altos dos depósitos aluviais próximos ao delta. 

As zonas de mangues foram propostas de acordo com a conformação geológica e topográfica 

(com as novas cuvas de nível) do terreno. A escolha das espécies partiu de um estudo prévio de 

dois manglares próximos a área de estudo: 

- Desembocadura del Rio Porto Viejo (San Jacinto): localizada a uma distância em linha reta 

aproximada de 28 km da área de estudo, as espécies registradas no estuário são Rizophora 

mangle (WALTHER et. Al., 2015); 

- Desembocadura del Rio Chone (Bahia de Caraquez): localizada a uma distância em linha 

reta aproximada de 50 km da área de estudo, apresenta uma floresta de mangue, as espécies 

dominantes são Rhizophora mangle e R. harrisonii, mas também são registradas Avicennia 

germinans e Laguncularia racemosa (WALTHER et. Al., 2015). 

 

 Arbustal deciduo y Herbazal de playas del Litoral (Matorral Seco) 

Nas áreas não inundáveis da zona ecológica as espécies arbustivas e herbáceas propostas são 

nativas do ecossistema Arbustal deciduo y Herbazal de playas del Litoral (Adtc01) encontrado 

na região natural Matorral Seco da costa do Equador, como Cryptocarpus pyriformis, Ipomoea 

pes-caprae e Paspalum vaginatum, espécies que já são encontradas atualmente em algumas 

regiões da área de estudo (PÉREZ, 2020). 

Contudo, a recuperação do ecossistema original dessa área, segundo tem o potencial de ajudar 

o retorno de espécies endêmicas de pássaros tumbesianos, como o Melanopareia elegans ou o 

Cantorchilus superciliaris (PÉREZ, 2020). 
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 Tratamento de águas urbanas 

O projeto de implantação de um sistema de tratamento de águas urbanas seguramente precisa 

de uma equipe técnica especializada. Contudo, para esse trabalho, foi realizado um estudo 

prévio de sistemas de tratamentos de águas residuais por meio de processos naturais. 

O tratamento de águas residuais domésticas e industriais, que atualmente são descarregadas 

na área de estudo, foi proposto em três etapas. Devido ao nível de contaminação identificado na 

fase de levantamento, a primeira e a segunda etapa de tratamento da água foram propostas para 

realizar o tratamento preliminar da água, com a extração da maior parte dos resíduos sólidos e, 

dessa forma, mitigar os impactos ambientais nos habitats da zona ecológica, onde será a terceira 

etapa, no qual a agua passa pelo pantanal antes de chegar ao mar. 

Para as duas primeiras etapas do tratamento de águas foi proposto a implantação de sistemas 

alagáveis manejados (ou wetland-based treatment), que são sistemas baseados em 

ecossistemas com áreas alagadas naturais, como os pantanais, formados por sistemas artificiais 

que utilizam plantas aquáticas em substratos como areia, cascalhos ou outro material inerte, 

“onde ocorre a proliferação de biofilmes que agregam populações variadas de microrganismos 

os quais, por meio de processos biológicos, químicos e físicos, tratam águas residuárias” 

(BELARMINO, 2013, p. 8).  

Para além do tratamento de águas os sistemas alagáveis construídos, apresentam moderado 

custo de capital, baixo consumo de energia e manutenção, além de contribuir com a criação de 

habitats (BELARMINO, 2013). 

“A manutenção destes sistemas de tratamento de efluentes com plantas 
aquáticas é um procedimento simples que pode ser realizado sem o emprego de 
máquinas espécies e pessoal especializado. A principal etapa da manutenção, 
constitui-se na retirada de indivíduos vegetais adultos, especialmente aqueles 
em fase de pós floração. Assim, é mantido no sistema a população vegetal, com 
a predominância de indivíduos jovens que correspondem a fase na qual, ocorre 
as maiores taxas das diferentes formas de nitrogênio e fósforo” (ESTEVES, 
1998b apud BELARMINO, 2013 p. 9). 

Na implantação desse sistema na área de estudo, os dutos de descarga provindos do centro de 

Manta serão direcionados aos sistemas alagáveis da primeira etapa do tratamento de águas. 

Nessa etapa a água será tratada em lagoas de acesso restrito para controle técnico, manutenção 

e estudo do nível de contaminação de água. Para essa etapa foi proposto o sistema alagável 

flutuante ou “pântanos flutuantes” (floating wetlands), “uma categoria de sistemas alagáveis que 

abriga macrófitas em uma estrutura flutuante sem um sedimento de apoio para suas raízes que 

interagem com as comunidades ecológicas no meio em que está inserido” (Pathak, 2013 apud 

BAUER, 2020, p. 3).  
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Figura 36 - Sistema alagável flutuante (floating wetland treatment). 
Fonte: Disponível em < https://tcwp.tamu.edu/floating-wetland-islands/>; Acesso em 20 de outubro de 2020. 

 

Segundo BELARMINO (2013, p. 8), “as macrófitas emersas e flutuantes são mais eficientes no 

tratamento de efluentes por apresentarem alta produtividade primária e elevada capacidade de 

estocar nutrientes na biomassa”. No entanto, macrófitas aquáticas enraizadas, como Typha 

dominguensis Pers, encontrada na área de estudo, também são eficientes na remoção de 

nutrientes incentiva em sistemas alagados manejados de tratamento de efluentes (BELARMINO, 

2013).  

Dessa forma, na segunda etapa do tratamento de águas, com a previa remoção da maior 

porcentagem dos resíduos na primeira etapa, o sistema de alagamento será composto por 

macrófitas aquáticas enraizadas, como Typha dominguensis Pers. Os sistemas dessa etapa são 

de acesso ao público incorporados a zona de parque. As águas tratadas nessa etapa, além de 

serem descarregada ao mar pela na zona ecológica de forma inofensivas aos habitats, serão 

utilizadas no funcionamento do Parque em funções que não sejam necessárias água potável, 

como na rega da grama e nas descargas dos banheiros. Por ainda não se configurar como água 

potável, nessa etapa o perímetro das áreas alagadas terá barreiras com densa vegetação, para 

evitar o contato direto dos visitantes com a água das áreas alagadas.  
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4.6 Plano Geral 

O plano geral da proposta de intervenção apresenta a integração das diferentes estratégias 

adotadas para cada uma das zonas do plano estratégico. 

Apesar das diferentes abordagens, em todas as zonas foi considerado o carater ecológico da 

paisagem, explorando o potencial e desafios de cada unidade de paisagem da área de estudo, 

com contribuições de valores ambientais, sociais e culturais para a cidade de Manta (Anexo H.1). 

 

 
Figura 37 - Plano Geral. 
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5 Considerações Finais 

Com o presente relatório de estágio pretendeu-se a elaboração de uma proposta de intervenção 

de arquitetura paisagista em uma parcela da zona costeira de Manta Equador, evidenciando a 

importância e potencialidades presentes nos sistemas naturais costeiras. 

A proposta de intervenção passou por um processo de caracterização e identificação dos 

desafios e potencialidades presentes na área de estudo, apresentando ao final uma proposta 

com contribuições sociais e ecológicas. 

Na fase de enquadramento teórico, foi possível identificar estratégias e fatores biológicos que 

podem contribuir para a proteção e a ecologia da zona costeira. Contudo, na proposta de 

intervenção deste trabalho, foi proposto a recuperação e criação de ecossistemas costeiros 

compatíveis com as condições biofísicas da área de estudo. 

A proposta de intervenção, com diferentes abordagens de acordo com cada zona do plano 

estratégico, torna-a mais pormenorizada para aproveitar as potencialidades e mitigar as 

problemáticas particulares de cada unidade de paisagem da área de estudo. 

Portanto, essa proposta de intervenção atingiu todos os objetivos pretendidos identificados no 

enquadramento da envolvente e na caracterização da área de estudo. Foram apresentadas 

propostas para desafios atuais, como a contaminação dos rios, os problemas de erosão das 

zonas arenosas e inundações por marés; e para desafios futuros, relativos aos desastres naturais 

que Manta esta suscetível e a ameaças inusitadas derivadas das alterações climáticas.  
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Anexo A – Glossário 
 

Delta: Em geografia, designa-se por delta a foz de um rio formada por vários canais ou braços do leito do 

rio (GG+S, 2020). 

Gênese ou Morfogênese: É a origem ou proveniência das formas de relevo e sua evolução ao longo do 

tempo, em resposta aos diferentes processos naturais responsáveis por esculpir ou modelar a superfície 

da terra (Villota, 2005 apud GG+S, 2020). 

Geoformas: Também chamados de formas terrestres, eles constituem o produto final da interação entre 

um ou mais processos morfogenéticos (por exemplo, fluviais, erosivos etc.), que atuam em uma variedade 

de rochas e / ou depósitos na superfície por vários períodos. (Vargas, E. 1992 apud GG+S, 2020). 

Manguezal (Mangle): Os Manguezais (manglares) são ecossistemas localizados em sítios costeiros onde 

os corpos de água doce convergem para o mar, eles se distribuem dentro da faixa tropical. São 

caracterizados por ter solos lodoso, pouco consolidados, pobres em oxigênio, sujeitos a inundações 

periódicas e à intrusão salina que ocorre na zona entremarés. Possuem uma vegetação particular 

dominada por espécies arbóreas e arbustivas comumente conhecidas como manguezais e constituem 

florestas homogêneas de baixa diversidade. Manguezais são espécies pertencentes a várias famílias que 

não estão geneticamente relacionadas entre si, caracterizam-se por serem tolerantes à salinidade, 

apresentam adaptações em suas raízes e hipocótilos, frutos e sementes para dispersão pela água 

(Chapman, 1975; Tomlinson, 1986; Duke, 1992 apud MAE et. al., 2014). 

Microclima: é a condição da radiação solar e terrestre, vento, temperatura do ar, humidade e precipitação 

em espaços exteriores pequenos. 

Pantanais (Humedales): são ecossistemas encontrados em zonas de transição entre ecossistemas 

terrestres e ecossistemas aquáticos, são caracterizados por zonas com baixa profundida onde a superfície 

do solo se cobre de água de forma permanente ou temporária, estancada ou corrente, doce, salobre ou 

salgada, incluindo as extensões de águas marinhas cuja profundidade, em mare baixa, não exceda de 

seis metros (BRIONES, E. et. Al. 1997). 

 

 

 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Geografia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Foz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio
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Anexo B – Enquadramento da envolvente   

- Equador 

A República do Equador está situada na costa noroeste da América do Sul. O país tem como extensão 

Continental 262.826 Km² e Insular 7.844 Km², totalizando de 270.670 km² dividido em 24 províncias 

(INOCAR, 2012). O território Continental faz fronteira ao norte com a Colômbia, ao Sul e Este com o Peru 

e a Oeste tem limites com o Oceano Pacífico. 

 

 
Figura: Localização do Equador e divisões administrativas.  
Fonte: Base de dados SIG GG+S, adaptado 2020. 

 

O Equador tem no total cinco regiões geográficas. A Cordillera de los Andes1, que atravessa o Equador 

de Norte a Sul, divide o território continental em três regiões naturais: Região Litoral ou Costa, Região 

Interandina ou Serra e região Oriental ou Amazónica. A quarta região é a Região Insular ou Islas 

Galápagos e a quinta região é o território que existe no continente Antártico (INOCAR, 2012). 

 

1 Cadeia montanhosa formada por um sistema contínuo de montanhas ao longo da costa ocidental  da América 
do Sul . 
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Figura: Topografia, regiões geográficas e naturais do Equador. 
Fonte: BIOWEB Ecuador <https://bioweb.bio/> acesso em abril de 2020. Adaptado, 2020. 

 

A combinação de diferentes fatores como: a orientação perpendicular aos Andes, a presença de correntes 

frente à costa do país (como a corrente fria de Humboldt 2 e a corrente quente do Panamá3) e os ventos 

alísios, resultam ao país uma climatologia muito variada, com vasta gama de subclimas, microclimas e 

topoclimas, e uma diversidade de ecossistemas (INOCAR, 2012).  

A de estar situado em uma zona tropical, o Equador não é completamente tropical. Por conta das 

condições geográficas e geomorfológicas, o território equatoriano está sob a influência de duas estações 

definidas como inverno e verão, o inverno corresponde a época de chuvas e o verão a época de seca 

(PATZELT, 1996). Em um ano típico, no inverno as chuvas se apresentam entre os meses de dezembro 

e maio e o verão, período de seca, entre junho e novembro (INOCAR,2012).  

 

- Manabí 

A Província de Manabí está localizada no centro da zona costeira do Equador, com 22 cidades e 53 zonas 

rurais. A província tem 19.427,60 Km² de extensão, que representa 7,36% do território nacional (PDyOT, 

 

2 Se caracteriza por suas águas fr ias e apresenta-se na costa do Equador entre julho e novembro, debi l i tando-
se aos poucos até desaparecer por completo em dezembro. A corrente é favorável  a pesca, por duas águas 
serem ricas em nutrientes devido a sua al ta salinidade. (INOCAR, 2011) 
3 Corrente que origina das águas quentes do Panamá, que são empurradas pelos ventos alís ios do Norte e 
f luem até o Sul  com grande intensidade, com efei tos no Equador e Peru durante dezembro e com maior 
intensidade entre fevereiro e abri l .  A presença dessa corrente provoca aumento de temperatura da superf íc ie 
do mar.  As águas são pobres em nutr ientes, durante o período dessa corrente a pesca na costa é notoriamente 
diminuída. ( INOCAR, 2011) 

http://bioweb.bio/
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2016). Segundo Censo 2010 (INEC), a população em 2010 correspondia a 1.369.780 habitantes, 

representando 9,80% da população do Equador. Essa pesquisa também demostrou que a maior parte da 

população se encontrava em idades jovens (com 58,4% da população entre a faixa etária de 0 a 29 anos) 

e a idade média da população correspondia a 28 anos (Censo 2010). 

 

 
Figura: Localização da província de Manabí no Equador e Mapa de divisão administrativa cantonal da província. 
Fonte: PDyOT, 2016. Adaptado, 2020. 
 

A província de Manabí esta dentro da Região Geográfica Litoral ou Costa com uma elevação que varia 

desde 0m até 800m a nível do mar (PDyOT, 2016). O território estende-se desde a Cordillera Occidental 

à costa banhada pelo Oceano Pacífico. É uma região baixa com planícies aptas a agricultura e terrenos 

inundados, como salitrais e manguezais (sobretudo em épocas de chuvas), e solo fértil (com grandes 

quantidades de materiais orgânicos em sua composição) (INOCAR, 2012). 

Em 2018, a equipe GG+S em parceria com o Governo Provincial de Manabí, desenvolveu um estudo para 

a elaboração da Agenda de Desenvolvimento Sustentável de Manabí (Agenda de Desarrollo Sostenible 

de Manabí) e nesse trabalho foram identificadas as formações de paisagens na província. 

“Nas antigas paisagens do território que hoje é conhecido como Manabí, as 
forças do clima, fortemente moduladas pelas correntes marinhas que banham 
essas costas (El Niño e Humboldt), atuando em uma superfície muito enrugada 
devido à colisão das placas tectônicas Nazca (oceânica) e sul-americana 
(continental) formaram uma tapeçaria de unidades paisagísticas, das quais 
atualmente restam apenas fragmentos dispersos. As alterações da paisagem 
feitas pela atividade humana a partir do século XX foram profundas. A 
antropização resultou em paisagens homogêneas (pastagens, culturas, 
cidades), com baixa biodiversidade e muito vulneráveis a ações destrutivas da 
natureza, como erosão, inundações, secas e o desenvolvimento de pragas e 
doenças. No entanto, as forças por trás das paisagens antigas ainda estão 
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presentes e, teoricamente, parte da riqueza original da diversidade biológica 
poderia ser deliberadamente recuperada (GG+S, 2018; p. 15). 

Nesse estudo a província foi subdividida em oito unidades de paisagem, identificadas através da análise 

e combinação de informações como: altitude, declives, precipitação, cobertura vegetal, processos 

geomorfológicos, entre outros. Segundo GG+S (2018), o principal fator para o desenvolvimento das formas 

de vida nessas paisagens é a disponibilidade de água. 

 

 
Figura: Mapas temáticos: declives, precipitação anual e Unidades de Paisagens de Manabí. 
Fonte: GG+S (2018). Editado, 2020. 

 

Observa-se que o distrito de Manta, onde se encontra a área de estudo, está localizado dentro da unidade 

de paisagem “Terrazas Costeiras”, que se caracteriza principalmente pelo baixo índice de precipitação 

anual, a proximidade com o mar e a predominância de áreas com baixos declives. 

A seguir são apresentadas fotografias que ilustram os cenários característicos de cada uma das oito 

unidades de paisagens do território de Manabí.  
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Figura: Unidades de Paisagem da Provincia de Manabí: (1) Cordilheira Interior sempre verde, (2) Cordilheira interior semidecídua, 
(3) Cordilheira costeira húmida, (4) Cordilheira costeira seca, (5) Vale aluvial sempre verde, (6) Vale aluvial semidecídua, (7) Colinas 
interiores e (8) terrazas costeiras. 
Fonte: GG+S (2018).  
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- Manta 

A cidade de Manta é a segunda mais populosa da província de Manabí com 247.463 habitantes e 

densidade de 657 hab/km² (PDyOT, 2016), e está localizada a uma distância de 35 km de Portoviejo 

(Capital provincial de Manabí) e a 419 km de Quito (Capital do Equador). O distrito de Manta tem 306,00 

Km² de extensão territorial, com 245,50 Km² correspondendo a área rural e 60,50 km² a área urbana, 

sendo os bairros urbanos: Eloy Alfaro, Los Esteros, Manta, San Mateo e Tarqui; e os bairros rurais: Manta 

Rural, San Lorenzo e Santa Marianita (CADS-ESPOL, 2013). 

 

 
Figura: Localização de Manta e divisões administrativas. 
Fonte: PDyOT, 2016 e Base de dados SIG GG+S. Editado, 2020. 

 

Segundo INOCAR (2012), Manta está entre as sete principais cidades do Equador, principalmente no setor 

económico. A cidade teve o primeiro porto turístico, marítimo e pesqueiro do país, e atualmente possui o 

segundo porto mais importante em escala nacional. O distrito destaca-se pela exportação de produtos do 

mar e pelo centro industrial de produtos marinhos, além de outras atividades como a produção de café, 

cacau e produtos oleaginosos.  

Em relação aos aspetos climatológicos, considerando o conceito de zonas climáticas, a região onde se 

encontra a cidade de Manta é classificada como Clima Tropical megatérmico semiárido4 (INOCAR, 2012). 

Dentro da área Urbana de Manta encontram-se três rios: Rio Manta, Rio Burro e Rio Muerto. De acordo 

com o PDyOT (2016), em vigência, os rios encontram-se contaminados seja por águas servidas 

domésticas ou por resíduos industriais.  

 

4 Tropical  por registar unicamente um máximo chuvoso e uma só estação de seca mui to marcada; semiárido 
por ter um total  de precipi tação inferior a 500 mm; e megatérmico por ter temperaturas médias superiores a 
22°C (POURRUT, 1995). 



viii 
 

Outra problemática identificada pelo PDyOT de Manta é a ameaça de inundação tanto por água doce 

quanto salgada. O nível do rio manta, por exemplo, esta suscetível a dois extremos, com pouca água 

normalmente, mas nos períodos chuvosos ou casos extremos como o fenômeno el niño, o rio transborda: 

de 0,5 a 400ml p/s. 

O índice de áreas verdes na área urbana de Manta (considerando todos os espaços com vegetação que 

sejam públicos) é de 2,41 m²/habitantes5 (GG+S, 2020). Segundo PDyOT (2016), dentre os espaços 

verdes na cidade, os espaços recreativos como parques e equipamentos de desporto são limitados. 

 

 
Figura: Mapa de áreas verdes e cursos d’água dentro da área urbana de Manta. 
Fonte: base de dados GG+S (2020). Editado, 2020. 

 

  

 

5 Com a implantação do parque La Poza ,  objeto de estudo desse trabalho, o índice aumentaria para 3,35 
m²/habi tantes. 



ix 
 

REFERENCIAS ANEXO B 

 

INOCAR – Instituto Oceanográfico de la Armada. Derrotero de la Costa Continental e Insular del Ecuador. 

Capítulo I: Información General de la República del Ecuador. 6° Edição. Ecuador. Disponível em: < 

https://www.inocar.mil.ec/docs/derrotero/derrotero_cap_I.pdf> Acesso em: 08 de fevereiro de 2020. 

PATZELT, Erwin / Banco Central del Ecuador. Flora del Ecuador. 2° Edição. Direitos reservados ao Banco 

Central del Ecuador, Quito, 1996. ISBN 9978-72-276-9 

INEC - Instituto Nacional de estatística e Censos. Resultados del Censo 2010 en el Ecuador – Fascículo 

provincial Manabí. 2010. 

PDyTO – Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2014 – 2019. Actualizado 2016. Disponível em: 

<https://www.manta.gob.ec/index.php/publico/pdot-2014-2019>. Acesso em 15 de abril de 2020. 

GG+S. Agenda de desarrollo sostenible de Manabí - Capacidades del Territorio para el desarrollo 

Sostenible. Manta – Equador, 2018.  

GG+S. Elaboración y diseño del proyecto de equipamiento urbano turístico “Parque La Poza”: Fase 1 - 

Diagnóstico. Edição: GG+S. Manta – Equador, 2020. 

 

 

 

 

 

  



x 
 

Anexo C – Geologia 

Anexo C.1 – Unidades de Paisagem Geomorfológicas 

Segundo GG+S (2020), as duas unidades de paisagem geomorfológicas identificadas na área de estudo 

são:  

- Relevos Litorais Sedimentários Fluvio Marinhos (Relieves Litorales Sedimentarios Fluvio Marinos): 

composto por relevos desenvolvidos por ação direta dos processos marítimos e marítimos e fluviais-

marítimos relacionados aos eventos de transgressão e regressão marinha, dando origem a formas de 

relevo como praias marinhas, deltas, estuários, faixas costeiras, diferentes níveis de tabelas marinhas 

entre outros (Winckell, 1997);  

- Meio aluvial (Medio Aluvial): Dominado pela dinâmica fluvial dos rios Manta e Burro, que levou à 

formação de três níveis de terraços. 

 

 
Figura: Mapa Geomorfológico. 
Fonte: IEE, 2016 apud GG+S, 2020. 

 

Na área de estudo encontram-se sete tipos de geoformas associadas a três processos morfogenéticos 

(tectónico marinho, marinho e fluvio-marinho e fluvial) e a ação antrópica considerada como tectogéneses 

(GG+S, 2020).  
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Em relação a ameaça por movimento em massa, a probabilidade de fenômenos de remoção de massa 

em larga escala é baixa, uma vez que o projeto está localizado em declives praticamente planos, onde 

não há colinas ou áreas com declives acentuados que possam causar esse tipo de evento. No entanto, 

pequenos descolamentos de material não são descartados nas encostas adjacentes ao rio, pois existem 

locais onde as encostas não são protegidas e são suscetíveis a humedecimento constante desses 

materiais, acompanhado pela erosão de suas bases, pode causar deslizamentos de terra de magnitude 

média (GG+S, 2020). 

 

Anexo C.2 - Litologia particular de cada formação geológica 

- Formação de Tablazo Ct (pleistoceno) 

Estudos anteriores denominaram essa formação como terras de mesa e praias elevadas, que se estendem 

ao Peru, onde são conhecidas como terraços marinhos. Três níveis de tablazos escalonados estão 

localizados em Manta, consistindo de arenitos conchíferos, estratos de areia, microconglomerados, 

depósitos marinhos arenosos e lodo argiloso calcário com conchas quebradas (Bristow e Hoffstetter, 1977 

apud GG+S, 2020). A figura a seguir mostra a distribuição dos três níveis de Tablazo presentes na cidade 

de Manta: 

 
Figura: Corte esquemático que representa a distribuição espacial das diferentes gerações de mesas marinas. 
Legenda: R, substrato rochoso de idade terciária; S.M.G 1 - superfície mesa de geração 1 (Formación Tablazo); S.M.G 2 - Superfície 
de mesa de geração 2 (Formación Tablazo); S.M.G 3 - Superfície de mesa de geração 3 (Formación Tablazo). 
Fonte: IEE, 2016 apud GG+S, 2020. 

 

- Depósitos aluviais  

São os depósitos mais recentes, corroídos e transportados pela ação dos rios Manta e Burro, razão pela 

qual cobrem uma variedade de materiais que vão desde argilas, silte, areia, cascalho e cristas. Na área 

de estudo, três níveis de terraço são distinguidos nas margens do rio Manta (alto, médio e baixo), os 

antigos depósitos formam terraços altos apresentados como planícies mais altas, enquanto o material 

aluvial mais recente é depositado nas margens do leito do rio. nomeado como terraços baixos (GG+S, 

2020). 
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- Depósitos fluviais-marinhos 

Depósitos resultantes da abundante carga de sedimentos em suspensão transportada pelos rios Manta e 

Burro, que deram lugar à formação de um ambiente deltaico, por apresentarem condições favoráveis 

como: área de boca larga, incidência de água do mar, presença de águas rasas e calmas que facilitam a 

sedimentação de materiais de origem fluvio-marinha (areia, argila e lodo) (GG+S, 2020). 

 

- Depósitos marinhos 

Eles são formados na zona entremarés pela ação mista de contribuições sedimentares marinhas e 

costeiras. São constituídos por depósitos marinhos arenosos e parcialmente calcários. Localizado nos 

setores: praia de Tarqui, Playita Mía e norte da Plaza de la Armada (GG+S, 2020). 

De acordo com as informações geológicas, o projeto se instalaria em depósitos do tipo sedimentar, cujas 

acumulações remontam ao Pleistoceno. Desse ponto de vista, os terraços podem ser considerados 

estáveis, uma vez que a litologia é favorável à construção das obras, enquanto a foz do rio Manta possui 

condições próprias, geridas pelo próprio fluxo (GG+S, 2020).  

 

  



xiii 
 

Anexo D – Oceanografia 

Anexo D.1 - Ondas 

A média mensal da Altura Significativa das ondas (Hs), mostra que os meses de dezembro, janeiro e 

fevereiro, correspondentes ao verão do hemisfério Sul, apresentam valores menores em comparação com 

os meses de julho, agosto e setembro, correspondentes ao inverno do hemisfério Sul (GOMÉZ, 2020). 

Os maiores valores de Hs (Altura Significativa das Ondas) coincidem com ventos mais fortes que 

acontecem durante o inverno do hemisfério Sul (julho e setembro), na direção sudoeste da área de 

estudos. Na direção noroeste, a Hs tem uma média de 1,30 m, enquanto que a sudoeste, a altura é 

aumentada até alcançar uma média maior, à 2 m (GOMÉZ, 2020).  

No estudo de CH2MHill (2007), as estatísticas geradas por modelo (OceanWeather, Inc., 2006) foram 

utilizadas como fonte primária de informações das ondas de água profunda (ondas com maior magnitude) 

na costa do Equador, que apresentou 35 anos de condições de ondas simuladas baseadas no crescimento 

das ondas derivadas das informações históricas dos ventos. 

Como resultado, foi identificado que as ondas de águas profundas com um período de retorno de 50 anos 

na costa de Manta seria de 4 metros (Hs) com um período de pico ao redor de 17 segundos, aproximando-

se provavelmente desde a direção Su-sudoeste (CH2MHill, 2007).  

 

 

Figura: Altura de ondas esperadas (m). 

Elaboração: Autora - a partir dos estudos e tabelas apresentadas por GOMÉZ, (2020) e CH2MHill (2007). Notas: 1) Informações 
baseadas na frequência de tabelas de ocorrência das previsões do modelo GROW. (2) Nenhuma onda foi prevista com o modelo 
das direções NNE a SE, pois, as ondas dessas direções são consideradas desprezíveis. 
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Anexo D.2 - Correntes Marítimas 

O sistema de correntes em águas marinhas do Equador consiste em dois fluxos desde o Oeste com a 

Corrente Equatorial do Norte e a Corrente Equatorial do Sul, e um fluxo desde o Leste localizado entre as 

duas correntes citadas anteriormente, que é a contra corrente Equatorial do Norte (GOMÉZ, 2020). 

Frente a costa do Equador se tem a influência direta das correntes: Equatorial do Sul e a Corrente 

Humboldt, que banham a costa ocidental da América do Sul; da corrente El Niño, que provem do Norte da 

costa do Panamá; e a Subcorrente Equatorial ou Corrente de Cromwell (INOCAR, 2005).  

 

 
Figura: Correntes marítimas no Equador. 
Fonte: ECOLAP – Instituto de ecologia aplicada. Disponível em: https://www.best-galapagos-deals.com/galapagos/galapagos-
marine-biological-reserve.html. Acesso em: 27/07/2020. 

 

Na seguinte tabela são apresentadas as principais características das correntes marítimas que possuem 

influência na área de estudos. 
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Tabela: Características oceanográficas no espaço marítimo equatoriano. 

Massas de 
água 

Características Temperatura Salinidade Período de 
influência 

Procedência Localização 

Corrente El 
Niño 

Água tropical 
superficial cálida e 
de baixa salinidade, 
baixa concentração 
de nutrientes 

25 -27 °C < 34 ppm Janeiro - Abril Baía de 
Panamá 

Puntilla de Santa 
Elena, podendo 
chegar ao Perú 

Corrente de 
Humboldt 

Água subtropical 
superficial fria e 
salina, alta 
concentração de 
nutrientes 

19 - 20°C 35 ppm Julho - Outubro Perú Puntilla de Santa 
Elena - centro da 
costa equatoriana. 
Se desvia até 
Galápagos. 

Subcorrente 
Equatorial 
ou Corrente 
de Cromwell 

Água subsuperficial 
fria (70 - 150 m 
profundidade), rica 
em nutrientes 

13 – 15°C 35,0 - 35,2 
ppm 

Outubro - 
Dezembro 

Pacífico 
Central - 
Galápagos - 
continente 

1°N - 3°S, 
chegando ao sul do 
Golfo de 
Guayaquil. 

Frente 
Equatorial 

Intenso gradiente 
termohalino de alta 
produtividade 
biológica 

24°C - 18°C 33,5 - 35 
ppm 

Julho - 
Novembro 

Equador 
Continental - 
Galápagos 

0° - 3°S 

Fonte: GG+S, 2020. 

 

O sistema de circulação das correntes na zona costeira de Manta foi determinado mediante medições de 

correntes superficiais e subsuperficiais nas duas fases de marés (fluxo e refluxo).  

 

 
Figura: Circulação de correntes Superficiais no Porto de Manta e durante o Fluxo/Maré alta e Refluxo/Maré baixa.  
Fonte: GOMÉZ, 2020. Editado, 2020. 

 

Das medições realizadas na área de estudo observa-se que durante o estado de maré alta (fluxo) a 

corrente superficial tem uma direção predominante para o sudoeste – SW e durante o estado de maré 
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baixa (refluxo) a corrente superficial tem uma direção predominante para Leste com oscilações para 

Noroeste (GOMÉZ, 2020).  

Ao associar as correntes com a média anual das ondas foi constatado que as correntes são mais intensas 

em marés baixas, entretanto, em marés altas são praticamente desprezíveis em toda a baía de Manta. 

Durante a maré baixa observa-se um ponto crítico na zona de Los Esteros, onde as correntes se bifurcam, 

configurando uma potencial zona de erosão (GOMÉZ, 2020). 

 

 
Figura: Correntes associadas à média anual de ondas em maré alta e maré baixa.  
Fonte: GOMÉZ, 2020. Editado, 2020. 

 

Na associação das correntes com o máximo de temporal anual (tempestade), a situação observada no 

caso anterior se repete, com correntes de baixa intensidade em maré alta e de maior intensidade em maré 

baixa. Nesse caso, as correntes apresentam uma direção predominante de este-oeste na costa (GOMÉZ, 

2020). 

 

 
Figura: Correntes de rutura associadas ao máximo temporal anual em maré alta e maré baixa, receptivamente. 
Fonte: GOMÉZ, 2020. Editado, 2020. 
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Anexo D.3 - Ameaças naturais 

A maioria dos Tsunamis (ondas extremas) ocorrem no Oceano Pacífico, cuja bacia esta rodeada por uma 

zona de características dinâmicas: profundas valas oceânicas, ilhas vulcânicas explosivas e codilheiras 

ativas. Esta zona é denominada como Cinturão de Fogo do Pacífico e considerada como a região 

geológica mais ativa na terra. Nesse contexto, a orla costeira do Equador, pela sua localização, está 

suscetível a ser afetada por Tsunamis (GOMÉZ, 2020). 

Outra ameaça natural a zona costeira de Manta, também relacionados com os Tsunamis, são os 

terremotos. O terremoto mais intenso ocorrido no Equador teve a magnitude (Mw) 8,8 com epicentro no 

Oceano Pacífico frente a fronteira Equador-Colômbia, em 31 de janeiro de 1906, um dos maiores 

terremotos em uma escala global (GOMÉZ, 2020). 

No mapa de “Ameaças de Origem Natural no Equador”, observa-se que a região da cidade de Manta é 

incluída na zona IV, com maior perigo de terremotos que por sua vez poderiam gerar Tsunamis.  

 

 
Figura: Mapa de ameaças, vulnerabilidade e capacidades no Equador. 
Fonte: “Cartografía de riesgos y capacidades en el Ecuador”, Mapas de amenazas, vulnerabilidad y capacidades en el Ecuador: Los 
desastres, un reto para el desarrollo, COOPI-OXFAM-SIISA, 2001. Editado, 2020. 
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Anexo E – Flora 

Anexo E.1 – Listagem e ilustração da vegetação existente na área de estudo 

Tabela: Vegetação arbórea e arbustiva cultivada perto do Parque Canino. 
Família Espécie Nome comum Origem 

ANACARDIACEAE Mangifera indica L. Mango Introduzido 

ARECACEAE Veitchia merrilli (Beccc.) H. E. Moore Palma botella Introduzido 

BIGNONIACEAE Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S.O. Grose Guayacán Nativo 

BIGNONIACEAE Tabebuia donnell-smithii Rose Guayacán blanco Introduzido 

BIGNONIACEAE Spathodea campanulata P. Beauv. Tulipán africano Introduzido 

BIGNONIACEAE Tabebuia caraiba (Mart.) Mesa Guayacán venezolano Introduzido 

COMBRETACEAE Bucida buceras L. Olivo negro Introduzido 

FABACEAE Brownea ariza Benth. Palo de la cruz Introduzido 

FABACEAE Caesalpinia glabrata Kunth Cascol Nativo 

FABACEAE Delonix regia (Bojer) Raf. Acacia roja Introduzido 

FABACEAE Erythrina indica Lam. Árbol amarillo Introduzido 

FABACEAE Myroxylon peruiferum L. f. Bálsamo Nativo 

FABACEAE Prosopis juliflora L. Algarrobo Nativo 

FABACEAE Samanea saman (Jacq.) Merr. Samán Nativo 

FABACEAE Senna siamea (Lam.) H.S. Irwin & Barneby Acacia amarilla Introduzido 

FABACEAE Senna sp. n.c Nativo 

MALVACEAE Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh. Ceibo Nativo 

MALVACEAE Guazuma ulmifolia L. Guasmo Nativo 

MELIACEAE Azadiractha indica Jussieu Neen Introduzido 

RUTACEAE Murraya paniculata L. Mirto Introduzido 

MORACEAE Ficus lyrata Warb. Ficus Introduzido 

MORACEAE Ficus benjamina L. Ficus Introduzido 

MORACEAE Ficus sp. Matapalo Nativo 

MYRTACEAE Psidium guajaba L. Guayabo Nativo 
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Tabela: Lista geral de espécies presentes na área de estudos 

Família Espécie Nome comum Origem Hábito 

AIZOACEAE Sesuvium portulacastrum L. Verdolaga Nativo H 

AMARANTHACEAE Amaranthus spinosus L. Bledo Nativo H 

ANACARDIACEAE Mangifera indica L. Mango Introducido A 

ARECACEAE Cocos nucifera L. Cocotero Introducido A 

ARECACEAE Veitchia merrilli (Beccc.) H. E. Moore Palma botella Introducido A 

BATACEAE Batis maritima L. Vidrillo Nativo H 

BIGNONIACEAE Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S.O. 
Grose Guayacán Nativo A 

BIGNONIACEAE Tabebuia donnell-smithii Rose Guayacán blanco Introducido A 

BIGNONIACEAE Spathodea campanulata P. Beauv. Tulipán africano Introducido A 

BIGNONIACEAE Tabebuia caraiba (Mart.) Mesa Guayacán 
venezolano Introducido A 

BORAGINACEA Cordia lutea L. Muyuyo Nativo A 

BORAGINACEAE Heliotropium curassavicum L. Rabo de alacrán Nativo H 

BORAGINACEAE Heliotropium indicum L. Rabo de alacrán Nativo H 

COMBRETACEAE Bucida buceras L. Olivo negro Introducido A 

CONVOLVULACEAE Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br. Betilla Nativo H 

CYPERACEAE Cyperus sp. n.c Nativo H 

CYPERACEAE Cyperus sp.1 n.c Nativo H 

FABACEAE Brownea ariza Benth. Palo de la cruz Introducido A 

FABACEAE Caesalpinia glabrata Kunth Cascol Nativo A 

FABACEAE Delonix regia (Bojer) Raf. Acacia roja Introducido A 

FABACEAE Erythrina indica L. Árbol amarillo Introducido A 

FABACEAE Geoffroea spinosa Jacq. Seca Nativo A 

FABACEAE Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit Leucaena Introducido A 

FABACEAE Myroxylon peruiferum L. f. Bálsamo Nativo A 

FABACEAE Neptunia plena (L.) Benth. n.c Nativo H 

FABACEAE Prosopis juliflora L. Algarrobo Nativo A 

FABACEAE Samanea saman (Jacq.) Merr. Samán Nativo A 

FABACEAE Senna siamea (Lam.) H.S. Irwin & Barneby Acacia amarilla Introducido A 

FABACEAE Senna sp. n.c Nativo A 

MALVACEAE Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh. Ceibo Nativo A 

MALVACEAE Guazuma ulmifolia L. Guasmo Nativo A 

MELIACEAE Azadiractha indica Jussieu Neen Introducido A 

MORACEAE Ficus lyrata Warb. Ficus Introducido A 

MORACEAE Ficus benjamina L. Ficus Introducido A 

MORACEAE Ficus sp. Matapalo Nativo A 

MORINGACEAE Moringa oleifera Lam Moringa Introducido A 

MYRTACEAE Psidium guajaba L. Guayabo Nativo A 

NYCTAGINACEAE Cryptocarpus pyriforrmis Kunth. Monte salado Nativo A 

POACEAE Paspalum vaginatum Sw. Paja Nativo H 

POACEAE Paspalum sp. Paja Nativo H 

TYPHACEAE Typha dominguensis Pers. Totora Nativo H 

Hábito: A (árvore); a (arbusto); H (Herbácea)  
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Imagens da flora nativa e cultivada identificada na área de estudos 

   
Amaranthus spinosus Heliotropium curassavicum Sesuvium portulacastrum 

   

Salicornia fruticosa Cyperus sp. Paspalum sp. 

   

Paspalum vaginatum Neptunia plena Cordia lutea 

   

Cryptocarpus pyriformis Mangifera indica Cocos nucifera 
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Bucida buceras Handroanthus chrysanthus Spathodea campanulata 

   

Tabebuia caraiba Leucaena leucocephala Prosopis juliflora  

   

Parkinsonia aculeata Samanea saman Moringa oleífera 

   

Guazuma ulmifolia Azadiractha indica Ficus benjamina 

                                                     

Fonte das imagens:                                                           

PÉREZ F., Jame. Censo forestal en el área del proyecto “La Poza”. Manta – Ecuador. 2020.                          
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Anexo E.2 – Setores de vegetação  

- SETOR 1 

O setor 1 corresponde à área da faixa costeira que se estende entre a área La Poza e a foz do rio Manta. 

Nessa região são encontradas oito espécies nativas típicas do Ecosistema Arbustal deciduo y Herbazal 

de playas del Litoral (Adtc01), seis herbáceas e dois arbustos que crescem na areia e nas áreas adjacentes 

onde o substrato começa a mudar de arenoso para argiloso e rochoso (PÉREZ, 2020). 

 
Tabela: Vegetação presente no setor 1. 

Família Espécie Nome comum (Equador) Origem 
AIZOACEAE Sesuvium portulacastrum L. Verdolaga Nativo 
BATACEAE Batis marítima L. Verdolaga Nativo 
BORAGINACEAE Cordia lutea Lam Muyuyo Nativo 
BORAGINACEAE Heliotropium curassavicum L. Rabo de alacrán Nativo 
BORAGINACEAE Heliotropium indicum L. Rabo de alacrán Nativo 
CONVOLVULACEAE Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br. Betilla Nativo 

NYCTAGINACEAE Cryptocarpus pyriforrmis Kunth. Monte salado Nativo 

POACEAE Paspalum vaginatum Sw. Paja Nativo 

Fonte: PÉREZ, 2020 

 

   
Figura: Vegetação herbácea e arbustiva existente do Setor 1. 
Fonte: PÉREZ, 2020. 
 

- SETOR 2 - Área de pântano (Humedal) artificial 

Na parte mais baixa da área La Poza, entre o aterro e a Avenida Pueto-Aeropuerto, existem duas saídas 

de dutos que evacuam as águas residuais do centro de Manta para o mar. Com o tempo a humidade 

gerada e o estancamento dessa água criaram um “Pantanal artificial”, onde são encontradas 11 espécies 

de plantas herbáceas nativas que prosperam em ambientes húmidos e saturados de água (PÉREZ, 2020). 
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Tabela: Espécies identificadas no setor 2 - pantanal artificial. 

Família Espécie Nome comum (Equador) Origen 
AIZOACEAE Sesuvium portulacastrum L. Verdolaga Nativo 

BATACEAE Batis maritima L. Vidrillo Nativo 

AMARANTHACEAE Amaranthus spinosus Bledo Nativo 

BORAGINACEAE Heliotropium curassavicum L. Rabo de alacrán Nativo 

CYPERACEAE Cyperus sp. n.c Nativo 

CYPERACEAE Cyperus sp.1 n.c Nativo 

FABACEAE Neptunia plena (L.) Benth. n.c Nativo 

NYCTAGINACEAE Cryptocarpus pyriforrmis Kunth. Monte salado Nativo 

POACEAE Paspalum vaginatum Sw. Paja Nativo 

POACEAE Paspalum sp. Paja Nativo 

TYPHACEAE Typha dominguensis Pers. Totora Nativo 

Fonte: PÉREZ, 2020. 

 

Nesse setor são formados dois canais resultantes da conformação atual da topografia, e por conta de 

alguns aterros na área, a água que chega no local é estancada e mantém permanentemente essa área 

húmida, o que permitiu a proliferação dessas espécies vegetais e, consequentemente atraiu diversas 

espécies de aves que chegam ao local em busca de alimento (PÉREZ, 2020). 

 

  

   
Figura: Vegetação herbácea próspera no interior e nas bordas dos dois canais e pássaros que visitam o local. 
Fonte: PÉREZ, 2020. 
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Entre as espécies que melhor prosperam e dominam o local, estão o Paspalum vaginatum (Paja) mais 

abundante, com uma cobertura de 80% da área, tanto no ambiente aquático quanto nas bordas, e as 

espécies Sesuvium portulacastrum (Verdolaga), Heliotropium angiospermum, Cyperus sp. e Cryptocarpus 

pyriformis que se desenvolvem nas bordas e no substrato húmido (PÉREZ, 2020). 

 

  
Figura: Vegetação herbácea no setor 2 - pantanal artificial. 
Fonte: PÉREZ, 2020. 

 

- SETOR 3 

O setor 3 corresponde a área aterrada e compactada da La Poza, as zonas de taludes paralelas a avenida 

Porto-Aeroporto e os canteiros existentes entre o Yatch Club e o Mercado de Mariscos. Esse setor é 

caracterizado por uma vegetação arbórea cultivada.  

Na área próxima ao "Parque Canino", esta sendo cultivado como um “arboreto” com 90 indivíduos 

pertencentes a 23 espécies de árvores diferentes e 1 arbusto Murraya paniculata (Mirto). Dentre as 

espécies 10 são nativas do Equador e as 14 restantes são espécies introduzidas e cultivadas no país. As 

espécies arbóreas mais numerosas são Bucida buceras com 28 indivíduos, Delonix regia (acácia 

vermelha) com 8 indivíduos, Veitchia merrilli (palmeira-anã) com 7 indivíduos e Azadiractha indica (Neen) 

com 6 (PÉREZ, 2020).  

 
Tabela 1 - Árvores e arbustos cultivadas ao lado do Parque Canino. 

Família Espécie Nome comum (Equador) Origem 

ANACARDIACEAE Mangifera indica L. Mango Introduzido 

ARECACEAE Veitchia merrilli (Beccc.) H. E. Moore Palma botella Introduzido 

BIGNONIACEAE Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S.O. Grose Guayacán Nativo 

BIGNONIACEAE Tabebuia donnell-smithii Rose Guayacán blanco Introduzido 

BIGNONIACEAE Spathodea campanulata P. Beauv. Tulipán africano Introduzido 

BIGNONIACEAE Tabebuia caraiba (Mart.) Mesa Guayacán venezolano Introduzido 

COMBRETACEAE Bucida buceras L. Olivo negro Introduzido 

FABACEAE Brownea ariza Benth. Palo de la cruz Introduzido 

FABACEAE Caesalpinia glabrata Kunth Cascol Nativo 
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FABACEAE Delonix regia (Bojer) Raf. Acacia roja Introduzido 

FABACEAE Erythrina indica Lam. Árbol amarillo Introduzido 

FABACEAE Myroxylon peruiferum L. f. Bálsamo Nativo 

FABACEAE Prosopis juliflora L. Algarrobo Nativo 

FABACEAE Samanea saman (Jacq.) Merr. Samán Nativo 

FABACEAE Senna siamea (Lam.) H.S. Irwin & Barneby Acacia amarilla Introduzido 

FABACEAE Senna sp. n.c Nativo 

MALVACEAE Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh. Ceibo Nativo 

MALVACEAE Guazuma ulmifolia L. Guasmo Nativo 

MELIACEAE Azadiractha indica Jussieu Neen Introduzido 

RUTACEAE Murraya paniculata L. Mirto Introduzido 

MORACEAE Ficus lyrata Warb. Ficus Introduzido 

MORACEAE Ficus benjamina L. Ficus Introduzido 

MORACEAE Ficus sp. Matapalo Nativo 

MYRTACEAE Psidium guajaba L. Guayabo Nativo 

Fonte: PÉREZ, 2020. 

 

   
Figura: Vegetação cultivada ao lado do Parque Canino (arboreto). 
Fonte: PÉREZ, 2020. 

 

Nas áreas restantes do setor 3 existem um total de 99 indivíduos arbóreos de 10 espécies diferentes, 

sendo apenas três correspondentes a espécies nativas (PÉREZ, 2020). 

 

Tabela: Espécies arbóreas cultivadas no setor 3. 

Família Espécie Nome comum (Equador) Origem 

ARECACEAE Cocos nucifera L. Cocotero Introduzido 

FABACEAE Parkinsonia aculeata L. Palo verde Nativo 

FABACEAE Prosopis pallida L. Algarrobo Nativo 

MELIACEAE Azadiractha indica Jussieu Neen Introduzido 

CASUARINACEAE Casuarina equisetifolia L. Casuarina Introduzido 

ARECACEAE Veitchia merrilli Becc. Palma botella Introduzido 

COMBRETACEAE Bucida buceras L. Olivo negro Introduzido 

FABACEAE Geoffroea spinosa Jacq. Seca Nativo 

MORINGACEAE Moringa oleifera Lam. Moringa Introduzido 

FABACEAE Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit Leucaena Introduzido 

Fonte: PÉREZ, 2020. 



xxvi 
 

  

  
Figura: Vegetação cultivada em algumas regiões do setor 3. Observa-se nas figuras principalmente as espécies Parkinsonia aculeata, 
Prosopis pallida, Casuarina equisetifolia e Cocos nucifera. 
Fonte: PÉREZ, 2020. 
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Anexo F – Fauna 

Anexo F.1 – Ornitofauna 

• Nichos tróficos 

Os nichos tróficos estão associados a disponibilidade de alimentos em uma área, dessa forma, na área de 

estudo algumas espécies com os mesmos hábitos alimentares tendem a se concentrar de acordo com os 

alimentos acessíveis em cada zona. As espécies necrófagas e as piscívoras estavam presentes 

principalmente na zona 2, por conta dos canais criados com altas descargas de águas residuais, resultando 

em maior produtividade primária dentro e ao redor do “pântano”; os granívoros e os insetívoros foram 

encontrados nas zonas 3 e 4, caracterizadas pela presença de plantas ornamentais arbustivas e 

herbáceas; e os onívoros foram encontrados principalmente na zona 1, pois essas espécies aproveitam 

os resíduos gerados no porto de pesca próximo ao Yatch Club (PÉREZ, 2020). 

Durante o monitoramento da área de estudo não foram encontradas espécies endémicas. Das 18 espécies 

encontradas, 6 são consideradas espécies migratórias boreais6, como Calidris alba, Numenius phaeopus, 

Pluvialis squatarola e Tringa semipalmata (que utilizam os canais contaminados existentes na zona 2 como 

local de passagem durante a migração); e uma espécie esta em ameaça de extinção. O pelicano peruano 

Pelecanus thagus está na categoria de proteção pela IUCN (International Union for Conservation of Nature) 

(PÉREZ, 2020). 

 

 
Figura: Nível de concentração de aves nas zonas de estudo de acordo com os hábitos alimentares. 

 

6 Aves que nidi ficam nas al tas lat i tudes do Norte. 
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• Espécies 

No registo de ornitofauna da área de estudos, encontram-se 18 espécies de aves, classificadas em 9 

famílias e 5 ordenes. As espécies com maior abundância durante as amostragens foram Larus sp. (gaviota) 

com 3187 observações, Pelecanus occidentalis (pelicano pardo) con 58 observações, Tringa semipalmata 

(playero aliblanco) com 38 observações, Cathartes aura (Gallinazo de cabeza roja) com 28 observacões 

e Ardea alba (Garzón Real) com 22 observações. As espécies com menos observações forão Bubulcus 

Ibis (Garza Bueyera), Sterna máxima (Gaviotín Real), Zenaida auriculata (Tórtola orejuda), Troglodytes 

aedon (Spterrey Criollo) e Camptostoma obsoletum (Tiranolete silbador sureño) com unicamente uma 

aparição (PÉREZ, 2020). 

  

Ficha de Ornitofauna 
NOTAS: 

Hábito: Va = vadeador, Pi = Piscivoro, Om = Omnívoro.  

Origen: Na = Nativa.  

Estado de Conservación: LC = Least Concern (Preocupación Menor), NT = Casi Amenazada (Near Threaten), Vu = Vulnerable, 
EN = En Peligro (Endangered), CR = Peligro Crítico (Critical) 

 
 
Ordem: Accipitriformes 
Família: Cathartidae 
Espécie: Cathartes aura 
Nome Comum: Gallinazo Cabeza Roja 
Grémio alimentício: Ca 
Origem: Na 
Estado de Conservação: Lc 
 

 
 
Ordem: Charadriformes 
Família: Scolopaciade 
Espécie: Numenius phaeopus 
Nome Comum: Zarapito Trinador 
Gremio alimenticio: Va 
Origem: Mi 
Estado de Conservação: Lc 

 
 
Ordem: Charadriformes 
Família: Scolopaciade 
Espécie: Tringa semipalmata 
Nome Comum: Playero Aliblanco 
Gremio alimenticio: Va 
Origem: Mi 
Estado de Conservação: Lc 

 

 
 
Ordem: Charadriformes 
Família: Scolopaciade 
Espécie: Pluvialis squatarola 
Nome Comum: Chorlo Gris 
Gremio alimenticio: Va 
Origem: Mi 
Estado de Conservação: Lc 
 

 
 
Ordem: Charadriformes 
Família: Scolopaciade 
Espécie: Calidris alba 
Nome Comum: Playerito blanco 
Gremio alimenticio: Va 
Origem: Mi 
Estado de Conservação: Lc 

 
 
Ordem: Charadriformes 
Família: Laridae 
Espécie: Larus sp. 
Nome Comum: Gaviota 
Gremio alimenticio: Pi 
Origem: Mi 
Estado de Conservação: Lc 
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Ordem: Charadriformes 
Família: Sternidae 
Espécie: Thalasseus maximus 
Nome Comum: Gaviotín Real 
Gremio alimenticio: Pi 
Origem: Mi 
Estado de Conservação: Lc  

 
 
Ordem: Pelecaniformes 
Família: Ardeidae 
Espécie: Bubulcus ibis 
Nome Comum: Garza Bueyera 
Gremio alimenticio: Om 
Origem: Na 
Estado de Conservação: Lc 

 
 
Ordem: Pelecaniformes 
Família: Ardeidae 
Espécie: Ardea alba 
Nome Comum: Garzón Real 
Gremio alimenticio: Om 
Origem: Na 
Estado de Conservação: Lc  

 

 
 
Ordem: Pelecaniformes 
Família: Ardeidae 
Espécie: Egretta thula 
Nome Comum: Garza Nívea 
Gremio alimenticio: Om 
Origem: Na 
Estado de Conservação: Lc  
 

 
 
Ordem: Pelecaniformes 
Família: Ardeidae 
Espécie: Nyctanassa violacea 
Nome Comum: Garza Cangrejera 
Coroniamarilla 
Gremio alimenticio: Om 
Origem: Na 
Estado de Conservação: Lc 

 
 
Ordem: Pelecaniformes 
Família: Pelecanidae 
Espécie: Pelecanus occidentalis 
Nome Comum: Pelícano Pardo 
Gremio alimenticio: Pi 
Origem: Na 
Estado de Conservação: Lc  
 

 

 
 
Ordem: Pelecaniformes 
Família: Pelecanidae 
Espécie: Pelecanus thagus 
Nome Comum: Pelícano Peruano 
Gremio alimenticio: Pi 
Origem: Na 
Estado de Conservação: NT 
 

 
 
Ordem: Suliformes 
Família: Fregatidae 
Espécie: Fregata magnificens 
Nome Comum: Fragata Magnífica 
Grémio alimentício: Pi 
Origem: Na 
Estado de Conservação: Lc 
 

 
 

Fonte: (PÉREZ, 2020). 
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Anexo F.2 – Mastofauna 

Durante as visitas as secções transversais, nenhum indivíduo ou espécie de mamífero nativo foi detectado. 

Verificou-se que indivíduos de cães domésticos (Canis lupus familiaris) e gatos domésticos (Felis catus) 

foram encontrados nas áreas de influência indireta. De acordo com os dados coletados em consultas com 

a comunidade, não foram encontradas evidências da presença de mamíferos nativos. Além dos 

mencionados acima, é relatada a existência de Rattus rattus (rato preto) e Mus musculus (rato doméstico) 

(PÉREZ, 2020). 

 

  
Figura: Canis lupus observado na área de estudo e possível toca de mamífero dormente. 
Fonte: (PÉREZ, 2020). 
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Anexo F.3 – Herpetofauna 

Como nos mamíferos, o monitoramento diurno foi realizado. Os répteis foram registados apenas no ponto 

Z2, em particular 4 indivíduos da espécie Microlophus occipitalis. Nenhuma outra espécie de réptil foi 

registada (PÉREZ, 2020). 

O monitoramento da zona do perfil costeiro nas praias arenosas foi realizado para verificar a existência de 

ninhos de tartarugas marinhas. Não havia ninhos ou vestígios de ninhos ou carcaças de tartarugas, 

portanto, pode-se inferir que impactos anteriores reduziram o ninho nessas praias (PÉREZ, 2020). Na 

figura a seguir observa-se os impactos causados por carros e empresas que limitam a vida de répteis e 

anfíbios na área. 

 

 
Figura: Registro fotográfico de pressões antropológicas. 
Fonte: (PÉREZ, 2020). 
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Anexo F.4 – Macroinvertebrados 

Foi realizada uma análise dos macroinvertebrados bentónicos, priorizando as áreas com substrato 

rochoso, principalmente em direção ao cais. A análise de lama e areia foi baixada por envolver a obtenção 

de uma permissão de pesquisa, coleta e transporte para o laboratório, o que está além do escopo desta 

consultoria. Verificou-se que existe uma grande abundância de invertebrados típicos dos estratos 

supralitoral (supralitorales), onde há uma alta influência da rotatividade das marés. Essa análise foi 

realizada qualitativamente, fazendo uma descrição das espécies encontradas (PÉREZ, 2020). 

 

Macroinvertebrados bentónicos 
 

 
Phylum: Mollusca 
Clase: Gastropoda 
Orden: Littorinimorpha 
Familia: Littorinidae 
Especie: Echinolittorina paytensis 
Nombre Común: NA 
Oringen: Na 

 
Phylum: Mollusca 
Clase: Bivalvia 
Orden: Ostreida 
Familia: Ostreidae 
Especie: Ostrea sp. 
Nombre Común: Ostra 
Oringen: Na 

 
Phylum: Cnidaria 
Clase: Anthozoa 
Orden: Actiniaria 
Familia: Actiniidae 
Especie: Anthopleura sp. 
Nombre Común: Anémona 
Oringen: Na 

 
Phylum: Arthropoda 
Clase: Hexanauplia 
Orden: Sessilia 

Familia: Balanidae 

Especie: Amphibalanus sp. 

Nombre Común: Percebe 

Oringen: In 

 
Phylum: Arthropoda 
Clase: Malacostraca 

Orden: Decapoda 

Familia: Grapsidae 

Especie: Grapsus grapsus 

Nombre Común: Cangrejo 

Oringen: Na 

 

 

 
Fonte: (PÉREZ, 2020). 
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Anexo G – Infraestrutura viária da envolvente 
 

A avenida Puerto-Aeropuerto é uma das vias mais movimentadas da cidade, principalmente por ser a 

conexão mais rápida entre o Porto e o Aeroporto de Manta. É uma via de alto tráfego composta por uma 

seção com sete faixas separadas por dois canteiros centrais com vegetação espaçada, e uma seção com 

quatro faixas sem canteiro central e sem vegetação.  

 

 
Figura: Avenida Puerto-aeropuerto adjacente ao centro da freguesia de Manta. 
Fonte: Banco de dados GG+S (2020). 

 

Em relação a área de estudo, a Avenida Puerto-Aeropuerto representa uma das principais barreiras físicas 

para o acesso para pedestres. As conexões entre a área de estudo e a envolvente são poucas e as 

existentes não fornecem todas as medidas de segurança. Ao longo da avenida nessa região existem 

apenas dois passeios elevados para de pedestres, a 1,22 km um do outro, e três pontos de passagem de 

pedestres no nível da rua (alguns sem sinalização, sem semáforos ou sem níveis adequados de calçada 

para pessoas com dificuldades de mobilidade) (GG+S, 2020). 

Uma das principais barreiras visuais nessa região é a ponte veicular elevada da Av. 4 de Noviembre que 

obstrui as vistas do centro da cidade para a área de estudo, principalmente na zona "La Poza".  

A pontes veiculares próximas a área de estudo que estão sobre o rio Manta não proporcionam segurança 

para o passeio de ciclistas e pedestres. A ponte da Avenida 105 apresenta condições precárias no passeio 

e na estrutura de proteção para pedestres. Além disso, durante as visitas de campo observou-se que sob 

a ponte veicular da avenida Puerto- Aeropuerto tinha uma grande quantidade de lixo e indícios de que 

existem pessoas se abrigando próximas aos pilares da ponte. 
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Figura: Ponte veicular da Avenida 105 sobre o trecho de encontro do Rio Manta e Burro. 
Fonte: Banco de dados GG+S (2020). 

 

  
Figura: Ponte veicular da avenida Puerto-aeropuerto sobre a desembocadura do Rio Manta (em período de estiagem). 
Fonte: Banco de dados GG+S (2020). 
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Anexo H – Peças desenhadas da proposta 
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Anexo I – Lista de trabalhos realizados durante o estágio 
 

Anexo I.1 – Parque de la Familia, Chone 

• Ficha técnica do projeto 

Localização: Chone, Manabí – Equador 

Descrição: Proposta de intervenção de arquitetura paisagista para uma área situada próximo ao polo de 

instituições de educação da cidade e do rio Chone. 

Área de projeto: aproximadamente 7,9 ha  

 

• Contribuições realizadas durante o estágio  

- Produção de mapas na fase de caracterização da área de estudo (Figura I e Figura II); 

- Diagramação do caderno de diagnóstico; 

- Produção de fotomontagens para apresentação do anteprojeto (Figura III); 

- Plano geral (Desenho 2d em AutoCAD); 

- Cortes do projeto desenvolvido para o parque (Desenho 2d em AutoCAD); 

- Ambientação do plano geral do anteprojeto (Figura IV); 

- Diagramação da memória do projeto de intervenção; 

- Elaboração de um projeto de jardim para o pátio de comidas proposto para o Parque de la Familia, 

com vegetação herbácea autóctone tropicais (Figura V). 

 

• Figuras 
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Figura I – Localização da área de intervenção. 

 
Figura II - Envolvente da área de intervenção 

 

 
Figura III - Fotomontagem da zona de ginásio ao ar livre proposto para o Parque de la Madre. 
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Figura IV - Plano geral Parque de la Madre, elaborado em Photoshop. 
 

 

 
Figura V - Proposta para o jardim do pátio de comidas do Parque de la Madre.  
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Anexo I.2 – Parque la Poza, Manta 

 

• Ficha técnica do projeto 

Localização: Manta, Manabí – Equador 

Descrição: Proposta de intervenção de arquitetura paisagista direcionada para atividades de lazer, 

recreação e cultural, para uma área situada na zona costeira de Manta, próximo ao centro comercial e de 

serviço da cidade. 

Área de projeto: aproximadamente 33 ha  

 

• Contribuições realizadas durante o estágio  

- Produção de mapas na fase de caracterização da área de estudo; 

- Diagramação do caderno de diagnóstico; 

- Elaboração gráfica do Plano conceptual do projeto (Figura VI); 

- Produção de fotomontagens para apresentação do anteprojeto (Figura VIII); 

- Cortes do projeto desenvolvido para o parque (Desenho 2d em Photoshop) (Figura IX); 

- Ambientação do plano geral do anteprojeto para a Zona La Poza (Figura VII); 

- Elaboração de pesquisas, catálogo e apresentações de elementos referencia na elaboração do 

projeto, como catálogo de esculturas; 
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• Figuras 

 

 
Figura VI - Plano conceitual da proposta de intervenção proposta pela equipe GG+S. 

 

 
Figura VII - Plano geral da zona La Poza, proposto pela equipe GG+S. 
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Figura VIII - Fotomontagem da proposta da equipe GG+S para o teatro ao ar livre. 

 
Figura IX - Corte da proposta da equipe GG+S para a área La Poza. 

 

 
Figura X - Plano geral do Espigon, proposto pela equipe GG+S. 
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