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Figura 1 e 2 - Foto da Oficina de Layout realizada com dez Associações 
de Recicladores que tiveram seus galpões avaliados neste estudo

Fonte: a autora (2017)
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INTRODUÇÃO E OBJETIVO

O objetivo é identificar as tipologias de organização espacial presentes 
nos objetos de estudo, avaliando como essas configurações afetam as 
condições de trabalho, podendo sugerir de mudanças que visam gerar 
melhorias nos espaços e assim na condição de trabalho.

Tem como foco as investigações acerca do ambiente construído desses 
espaços através das metodologias da Avaliação Pós-Ocupação (APO) 
com enfoque nos aspectos espaciais. 

Este estudo se insere no Projeto de Capacitação e Apoio às Atividades 
dos Catadores Informais do município de Caxias do Sul. Surge a partir 
da demanda de avaliar o ambiente construído de dez galpões de triagem 
de resíduos sólidos vinculados ao poder público de Caxias do Sul, RS. 
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PROJETO: CATADORES - MTPS

TRIAGEM DE RESÍDUO SÓLIDO EM CAXIAS DO SUL:
A INFLUÊNCIA DO LAYOUT NAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NOS GALPÕES

Aline Duarte (PROBITI/FAPERGS), Luiza Signori (Voluntária), Ademir José Zattera (Orientador), Terezinha Buchebuan (Coorientadora)
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Tipos de organização espacial dos galpões

PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS

- Percurso da produção dificultado por 
desníveis inadequados (silo e mesa de 
triagem);

- Anexos de apoio próximos a área de 
produção dentro do corpo principal do galpão;

- Fluxos internos dos trabalhadores 
difucultado por obstaculos e em contradição 
com o fluxo da produção;
- Falta de espaço e mobiliário nos ambientes 
de apoio para atender os usuários.

N o s  o b j e t o s  a v a l i a d o s  e s t a 
organização adquiriu mais pontos 
positivos.

Organização Linear
Entrada e saída da produção nas 
extremidades do galpão, o material 
realiza um percurso linear no 
ambiente de produção.

E n t r a d a  e  s a í d a  n a  m e s m a 
estremidade do galpãpo, o material 
faz um percurso periférico no 
ambiente de produção.

Organização Periférica

Área de produção Anexos de Apoio Percurso da produção

- Níveis adequados do silo e da mesa 
de triagem (silo mais alto);

- Anexos de apoio separados do corpo 
do galpão e com fácil acesso;

- Organização periférica ou linear 
claramente identificada, percurso da 
produção sem obstáculos.
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Cabe frisar, que nem todos os galpões estariam aptos a atingir uma configuração ideal, 
devido as condições e dimensões variadas. A prioridade, portanto é a solução para os 
principais problemas, sempre buscando a adaptação para cada caso considerando  os 
fluxos, tanto da produção como dos usuários.
Os problemas mais urgentes são a respeito da posição dos vestiários e banheiros, em 
que a sugestão de melhoria seria, a exemplo do galpão da associação Serrano, localiza-
los afastados da área de produção e próximo ao acesso do galpão. Essa mudança faria 
com que os usuários tivessem a possibilidade de higiene ao entrar e ao sair do trabalho, 
sem passar próximo a área de produção. A posição da cozinha e refeitório deveria seguir 
a mesma premissa dos banheiros. Alguns galpões possuem uma boa localização deste 
ambiente, porém, os fluxos internos fazem com que, para acessá-lo se precise passar 
pela área de triagem ou prensagem. Além disso, o silo localizado acima do nível geral do 
galpão torna o fluxo produtivo mais eficaz, e melhora a qualidade do ar internamente.

Para ilustrar os principais pontos positivos e negativos foram selecionados dois objetos 
avaliados que representam de forma clara situações encontratas na maioria dos galpões, 
tanto para configuração linear quanto para a periférica. Em vermelho os pontos negativos 
e em azul os pontos positivos.
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3- Vestiários e banheiros 
proximos a área de produção

5- Anexo de apoio com acesso 
independente e afastado da 
área de produção

4- Silo e mesa de triagem no 
mesmo nível do galpão

2-  Falta de ventilação natural 
para (abertura para a área de 
prensagem)

1- Falta de espaço e mobiliário

Galpão da Associação
ARCA de Recicladores

Organização periférica

Galpão da Associação
de Recicladores Serrano

OrganizaçãoLinear

REJEITO

Fonte: as autoras (2018)

Fonte: as autoras (2018)
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