SETOR 2
Claramente definido pela sua característica de Platô, será o abrigo de grande parte dos
equipamentos de apoio às atividades culturais, educativas e de lazer para uso coletivo,
cujo funcionamento se adequa melhor em áreas planas abertas. A concentração
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de público visitante em atividades simultâneas poderá ocorrer de forma distribuída
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e independente. Para a recepção e atendimento estarão previstas as infraestruturas
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necessárias às demandas sanitárias, de conforto e de alimentação adequadas. A
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esse Setor se prevê o acesso de veículos de forma limitada (apenas ao atendimento
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de pessoas com mobilidade reduzida e aos serviços de abastecimento e coleta de
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lixo, assim como de manutenção e/ou para montagem de possíveis instalações
temporárias); Essa condição de platô também busca explorar a condição única do
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Morro da Manteiga que é a sua relação visual com a cidade proporcionando ao público
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um convite a desfrutar a cidade através dos seus mirantes naturais.
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PRINCIPAIS AÇÕES
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A1. Todos os PLANOS que configuram o Setor 2 são definidos por contenções feitas
em muros de gabiões e pavimento drenante, com seus respectivos locais de desníveis
feitos por rampas e escadas. Os ANÉIS que configuram as áreas de plantios, também
terão nos limites entre cada anel, um passeio configurado por sistema integrado de
pavimento, contenção e captação de águas pluviais.
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Pavilhão
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A2. Os ANÉIS de Vegetação configuram um percurso que busca integrar as atividades
de lazer, esportivas e educação ambiental. Junto ao percurso de lazer dos caminhos
pedestres entre os ANÉIS estarão em destaque as espécies mais expressivas da Mata
Atlântica, assim como as que estão em extinção. Também em determinados pontos
contarão com núcleos de apoio de sanitários.
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LEGENDA:

A3. O ANEL na curva 80 estarão localizados o BORBOLETÁRIO e o ORQUIDÁRIO,
ambos com áreas destinadas ao apoio do público e uma área destinada a administração
dos equipamentos.

1. PRAÇA DE CHEGADA AO PLATÔ
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2. AMPLIAÇÃO DA ÁREA DESTINADA AO RESERVATÓRIO DA EMPRESA-EMBASA
3. ESTACIONAMENTO

A4. O ANEL na curva 77 estará localizado o OBSERVATÓRIO, num ponto do morro
que já está configurado como um dos mirantes naturais, serão instalados telescópios
onde será possível a complementação das atividades educativas por meio de visitas
em grupos, guiadas em períodos noturnos.

4. ACESSO VIA RODOVIA BA-535 E ESTACIONAMENTOS
5. ACESSO VIA ELEVADOR
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6. ACESSO VIA RAMPAS.
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7. ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E OPERAÇÃO DO PARQUE
8. PAVILHÃO DE MÚLTIPLOS USOS (ESPAÇO EDUCACIONAL E CULTURAL, COMERCIAL E SERVIÇOS)

DEPOSITO

9. RESTAURANTE
10. SALAS DE AULAS

DEPOSITO

SANITÁRIOS

NIVEL 68.40

ACESSO SERVIÇO

SANITÁRIOS

NIVEL 58.40

PRAÇA DE ACESSO AO PARQUE
71

FLORESTA DOS VENTOS

72

11. BICICLETÁRIO

CHUVEIROS

70

12. ÁREAS DE APOIO (SANITÁRIOS)

VESTIÁRIO FEMININO

SANITÁRIO FEMININO

ACESSO AO BALNEÁRIO
71

SANITÁRIO MASCULINO

VESTIÁRIO MASCULINO

68

RESTAURANTE

MIDIATECA

EXPOSIÇÕES 2

EXPOSIÇÕES 1

13. BALNEÁRIO

FLORESTA DOS VENTOS

71

CAFÉ

APOIO E BAR

A5. PAVILHÃO, com uma estrutura modular feita em madeira num total de 120m, a
proposta é abrigar as principais atividades educativas, de lazer e de cultura, salas de
aulas, biblioteca, restaurante, café entre outros. Um grande espaço semiaberto que se
relaciona com os PLANOS em níveis diferentes proporcionando uma ambiência de
diversidade e flexibilidade, num convite que abrange um grande leque de atividades
livres. A administração geral ficará acima da cobertura do Pavilhão, com acesso por
elevador e escadas num volume específico e independente, com vista geral ao parque.

BIBLIOTECA
CASA DE MAQUINAS E FILTROS
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14. ASPERSORES DE ÁGUA
++

+++

15. ÁREAS DE APOIO (VESTIÁRIOS)
16. PASSARELA ACESSO AO BALNEÁRIO
17. TEATRO GREGO / ESPAÇO ECUMÊNICO

ÁREAS DE SOMBRA

ÁREAS DE SOMBRA

Balneário

A6. PISCINA com 4.700m² de lâmina d´água e 4.000m² de área de estar e solário.
O acesso estará comunicado por passarela e rampas ao Pavilhão, e terá todas as
instalações de vestiários e sanitários. Será abastecida diretamente do reservatório da
EMBASA, com subsolo técnico - 6.000m³ de água.

++++

18. CAMINHO DE ACESSO AOS MIRANTES
ÁREAS DE SOMBRA

19. BORBOLETÁRIO

A7. TEATRO GREGO perfeitamente encaixado na topografia, estará composto
por instalações fixas nos palcos e arquibancadas ao ar livre e terão uma estrutura
para instalação de luminárias e outros equipamentos. Local destinado a qualquer
manifestação artística e ou religiosa.
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20. CAMINHOS PARA ACESSO A CONCHA ACÚSTICA
ÁREAS DE SOMBRA

21. CONTENÇÃO EM CONCRETO PARA PROTEÇÃO TALUDE E ESCOAMENTO PLUVIAL, E PAREDE DE ESCALADAS.
22. PARQUE INFANTIL OU PLAYGROUND

A8. LIMITE DA ÁREA DA EMBASA será definido por meio de muro e será feito um
aumento da área de manobra e depósito externo, buscando separar completamente
os usos do parque aos usos da EMBASA.

23. ACADEMIA AO AR LIVRE
24. ESPAÇOS PARA AULAS DE GINÁSTICA AO AR LIVRE.
25. OBSERVATÓRIO
26. ORQUIDÁRIO
MEZANINO

LANCHONETE BALNEÁRIO
73.60

73.60

73.60
CAFÉ

ADMINISTRAÇÃO

NIVEL 80.50

SALA DE AULA

SALA DE AULA

SALA DE AULA

A9. OS MIRANTES serão os locais do “ENCONTRO”: o encontro com a cidade e o
significado do âmbito público. Esculturas de bronze de jovens reunidos são o convite à
celebração de uma das maiores invenções humanas “a pólis” onde o homem exercita
seu maior potencial que é a capacidade das trocas, da linguagem, dos sonhos e das
projeções de futuro. O percurso será pontuado por uma vegetação baixa e de menor
densidade de folhagem, conduzindo a uma espécie de ágora onde as pessoas se
reúnem junto com as esculturas para verem e serem vistas pela cidade.

MURO DE GABIÃO

Detalhe dos limites entre os anéis paisagísticos
PAVIMENTO
CANALETA DE ESCOAMENTO DAS PLUVIAIS

Tabebuia avellanedae

CONCURSO PÚBLICO NACIONAL
PARQUE MORRO DA MANTEIGA
CAMAÇARI - BA

Tibouchina granulosa

DRENANTE

PARA

OS

CAMINHOS PEDESTRES

Erithrina velutina

Senna macranthera

Licania tomentosa

Tabebuia chrysotricha
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