
Espaço com mobiliário  
adequado para um 
estar mais calmo e 
reservado

Área de descanso 
arborizada

Árvores de marcação

Onde há a necessidade de 
marcação de eixos, ou 
acessos, invés de palmeiras, 
como usual, se utiliza Grapia 
ou Pau Marfim. Espécies 
nativas que possuem grande 
altura e tronco retilíneo.

Área de incentivo ao 
esporte

Espaço de lazer mais ativo, com 
pequeno playground para crianças, e 
espaço para alongamento. Bem 
como, a possibilidade de ser ponto 
de partida para uma "pista de 
caminhada” que pode ser realizada 
no entorno do complexo

Remanescentes da 
indústria

Remanescentes que 
caracterizam o local foram 
mantidos e transformados 

em itens paisagísticos, 
como os tanques do antigo 
sistema de abastecimento 

agua

rota de caminhada

Área de incentivo 
ao esporte

Remanescentes 
da indústria

Playgroud

Passarela

Monumento ao 
Tempo

Mirante

Sistema de esgoto 
ecológico

Laboratório ao ar livre

Arroio 
Itaquarinchim

Esplanada para acesso 
aos pavilhões 

Mirante de visual de 
todo o complexo 

Estacionamento 
com postes 
inclinados 

Estacionamento para 
Praça pública

Estacionamento Privado 
para Coworking

Pátio da Chaminé

Deck que nivela todos os 
acessos até a pré existência

Área livre de gramado, 
para liberação da visual do 
mirante ao palco versátil 

Palco versátil

Possível 
graças as 
floreiras 
escalonadas 
que liberam a 
visual da pré 
existência.  
Como 
acontecia na 
década de 40.

Elemento estético 
para quando não 
acontece o  uso do 
estacionamento

Faz a importante 
ligação do leste/oeste 

da cidade. 

Ciclovia  
A troca de cor indica 

que dentro do 
complexo o ciclista 

deve dar a preferência 

Acesso de 
veículos
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Acesso de 
pedestres

Pátio de serviço

Estacionamento 
expositores

Complexo C -  
Coworking 
Espaço de incentivo ao 
aquecimento econômico 
de forma continua e, não 
só esporádica, como 
acontece com o espaço 
de feiras

Complexo B - 
Espaço Multiuso / Praça 
de Alimentação
Local de uso público, de 
uso especial para 
eventos públicos, como 
manifestações culturais, 
festivais, eventos em 
geral.  
Pode ser usado 
concomitantemente pelo 
espaço de feiras, como 
praça de alimentação. 

Complexo A - 
Anexo / Credenciamento

Edificação nova 
interseccionada com a 
pré existência.  Essa, 
tem função de reunir e 
credenciar todos os 
visitantes e expositores 
das feiras.

Complexo A - 
Estacionamento para 
feira
Estacionamento em 3 
níveis, totalizando 300 
vagas.  
Subsolo, térreo, primeiro 
pavimento. Além disso, 
com um mirante no nível 
mais alto.

Complexo B - 
Restaurante

Restaurante para 240 
pessoas, sendo essas, 

em 3 diferentes setores. 
Setor Turístico, com 

mesas maiores próximas 
a churrasqueira, setor de 

buffet, e setor de happy 
hour, sendo em uma 

parte reservada do deck, 
com vista a área verde. 

Complexo B - 
Auditório do Couro

Auditório com  mais de 
575 lugares. Esse de uso 

público, também pode 
ser usado pela 

prestadora de eventos.

Laboratório ao Ar 
livre

Espaço restrito de 
estudo de espécies 

bioremediadoras que 
possam fazer a limpeza 
do metal pesado cromo 

por fitoextração. 
Segundo relatos, na área, 

pode ser encontrado 
restos de couro cru 

enterrado com 
resquícios do metal 

pesado denominado 
cromo.  

Memorial ao Curtume
Antiga caldeira, local onde há 
grande curiosidade do público em 
conhecer. Este espaço seria dada 
a tratativa de memorial, com 
objetos que existem ainda do 
curtume
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Acesso de 
veículos

Acesso de 
pedestres
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implantação
á r e a s   
i n t e r n a s

Complexo B - 
Pavilhões

Pavilhões para feiras de 
negócios, com 3850 m2 

de área de exposição, 
com capacidade de mais 
de 85 stands de tamanho 

grande. 
Estes tem infraestrutura 
geminada, onde podem 
ser alugados em partes 

menores. 

implantação
á r e a s   
e x t e r n a s
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