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METODOLOGIA

Este estudo se insere no contexto do Projeto de Capacitação e Apoio às Atividades dos Catadores 
Informais do Município de Caxias do Sul e surge a partir da demanda de avaliar o ambiente construído 
de dez dos galpões de triagem de resíduos sólidos vinculados ao poder público no município de Caxias 
do Sul. O foco deste trabalho é aprofundar as investigações acerca do ambiente construído desses 
espaços através das metodologias da Avaliação Pós Ocupação - APO. O objetivo central é avaliar os dez 
galpões levando em consideração suas especificidades, limitações e potencialidades, fazendo um 
panorama das condições físico-construtivas de cada um, podendo assim identificar e reconhecer 
práticas positivas a serem repetidas e, negativas, a serem evitadas em futuras intervenções. Além disso, 
procura-se estabelecer prioridades e sugestões que visem gerar melhoria nas condições do ambiente 
de trabalho aumentando a produção e, consequentemente, a geração de renda para os envolvidos.
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INFRAESTRUTURA 

GERAL                     

(de 1 a 8)

GALPÃO    

(1 a 36)

COZINHA E 

REFEITÓRIO    

(1 a 36)

BANHEIROS E 

VESTIÁRIOS          

(1 a 36)

TOTAL   

(1 a 116)

1 1° DE MAIO 4 14 19 não existente 37

2 CLEAN 3 15 25 não existente 43

3 GIRASSOL 6 20 20 não existente 46

4 NOVO AMANHÃ 5 23 não existente 22 50

5 VIDA NOVA 2 17 26 15 60

6 ARCA 5 21 21 20 67

7 SANTA RITA 5 20 19 23 67

8 BELO HORIZONTE 6 21 21 20 68

9 MONTE CARMELO 6 23 25 24 78

10 SERRANO 8 32 34 33 107

ASSOCIAÇÃO

SITUAÇÃO GERAL DOS GALPÕES DE RECICLAGEM 

figura 01 - fichas de registro de análise walktrougth preenchida no ambiente e sua versão final  

As fichas foram aplicadas nos dez galpões. Uma delas é relativa as condições gerais de implantação; 
outra sobre a situação de conservação; a seguinte em relação aos banheiros e vestiários e a última a 
respeito da cozinha e refeitório. Todos esses dados foram compilados e criou-se uma pontuação de 1 a 4 
para diversos quesitos em que 1= muito ruim; 2= ruim; 3= bom, 4= muito bom.  
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 - opinião do usuárioverde

terreno com implantação adequada fazendo uso 

do desnível do terreno;

boa segurança com portão e certa;

boas condições gerais da estrutura, galpão novo

com materiais com bom desempenho;

possuem extintores de incêndio;

boa localização, sem vizinhos nas proximidades;

sem nenhum caso de vandalismo, possuem guarda a noite;

PPCI em andamento, galpão com saídas de emergência e

com extintores;

boa organização geral do galpão;

prensas necessitam de consertos e precisam de um empilhadeira;

A realização da APO nos galpões permitiu identificar características semelhantes entre eles. A grande 
maioria dos galpões são de pequeno porte (de 441m² A 576m²) e possuem estrutura em concreto e 
revestimento em alvenaria sem reboco. Diversos galpões não possuem vedações nas aberturas, e com 
exceção do Serrano os demais galpões possuem problemas com as instalações elétricas, gerando risco 
de incêndio. A partir da análise dos dados gerados e da pontuação dos diversos itens, que abrangeram 
desde o estado de conservação da estrutura e dos revestimentos até aspectos de conforto ambiental, 
foi possível criar uma tabela síntese (a partir do somatório da pontuação de todos itens) para que se 
pudesse classificar todos galpões e seus anexos quanto a sua situação físico-construtiva. 

figura 02 - TABELA COMPARATIVA DA SITUAÇÃO FÍSICO-CONSTRUTIVA DOS GALPÕES DE RECICLAGEM DE CAXIAS DO SUL.  

figura 03 - planta baixa da associação recicladores clean figura 04 - fotos da associação recicladores clean

figura 05 - planta baixa da associação dos recicladores serrano

os anexos são adequados, 

implantados em separado das 

dependências do galpão de triagem, 

preservando a higiene dos usuários.

a implantação é adequada em 

relação ao terreno, porém, não 

possui pavimentação de acesso;

a segurança é ruim, não possui 

portão de controle ou cercamento;

instalações elétricas em uma situação 

muito precária e de risco;

materiais ou inadequados como a 

madeira, ou em mal estado de 

conservação. 

OBS: os usuários não responderam 

ao questionário com suas opiniões.

pavimentação do acesso

reparos na alvenaria, criação de aberturas e vadações

substituição da estrutura do telhado por 

tesouras metálicas; inserção de telhas 

translúcidas - melhoria da iluminação natural

figura 06 - fotos da ass. dos recicladores serrano

criação de janelas para ventilação natural e 

inserção de mais lâmpadas de iluminação artificial

fonte: acervo pesquisadoras.

fonte: elaborado pelas pesquisadoras.

fonte: elaborado pelas pesquisadoras.

fonte: acervo pesquisadoras.

fonte: acervo pesquisadoras.
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Através do estudo feito foi possível compreender os galpões de triagem como estruturas complexas, 
que sem o devido respaldo técnico, podem vir a dificultar o cotidiano de trabalho dos catadores. além 
disso, fica evidente a situação de precariedade da grande maioria dos galpões, reforçando a 
necessidade dos profissionais de arquitetura atuando nesses espaços. Identificou-se também uma 
grande disparidade quanto ao ambiente de cada galpão, podendo-se reconhecer os principais 
problemas, do ponto de vista construtivo, da organização espacial e das condições de trabalho de cada 
um. Algumas soluções para problemas gerais e específicos foram apontadas aliando a visão dos 
trabalhadores e a dos técnicos, esperando-se contribuir com o fornecimento de subsídios para futuros 
projetos ou reformas que melhorem as condições dos trabalhadores e valorizem a atividade de triagem 
de resíduos sólidos, bem como o trabalho do Catador. 

Através da tabela pode-se perceber a discrepância entre a qualidade dos galpões, além da inexistência 
de banheiros, vestiários, cozinha e/ou refeitório em alguns galpões, o que contribuiu para a baixa 
pontuação dos mesmos. A associação que apresentou a pior pontuação foi a 1° de Maio, seguida da 
Clean. A maior pontuação foi a do Serrano, que teve o galpão realizado pelo poder público em parceria 
com outras instituições, tratando-se de um modelo para outros galpões, gerando uma pontuação muito 
superior em relação aos demais. Para dar seguimento à análise se utilizará a pior e a melhor situação 
encontradas que seria a associação 1° de Maio e o Serrano. Porém, a associação 1° de Maio encontra-se 
em uma situação tão precária, funcionando no pavimento térreo de uma residência, que a indicação 
seria realocá-la para um local apropriado. Sendo assim, serão analisadas as associações Clean e Serrano.   
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ACESSO USUÁRIOS SAÍDA PRODUÇÃO

ENTRADA MATERIAL

SAÍDA PRODUÇÃO

ACESSO USUÁRIOS

REJEITO

SAÍDA REJEITO

boa qualidade dos materiais e 

das condições da estrutura geral

layout adequado para

a logística da produção

implantação adequada com o

silo em nível mais alto e protegido

anexo isolado da área de 

produção com possibilidade

de acesso independente 

saída do rejeito 

prejudicada pela 

posição

falta de espaço

e mobiliário para

todos usuários

iluminação artificial

insuficiente para dias

nublados e chuvosos

precisa de 

manutenção nas prensas

poucas janelas para 

iluminação e ventilação

área para depósito

protegida 

boa circulação e convívio 

com os usuários

falta de espaço

e mobiliário para

todos usuários
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