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O  presente  estudo  tem  como  objetivo  apresentar  diretrizes  que  possibilitem  a  implantação  das  novas
instalações da Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos Reolon. Essa demanda está vinculada à pesquisa
"Projeto Capacitação e Apoio às Atividades dos Catadores Informais do Município de Caxias do Sul" - com
financiamento  através  de  edital  do  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego.  A  opção  pela  unidade Reolon  se
deu  em  função  da  situação  precária  e  insalubre  de  suas  instalações,  além  da  estrutura  necessitar  de
remoção, já que haverá uma ampliação do gabarito viário no local onde está implantada atualmente. A
Prefeitura Municipal indicou o terreno, nas proximidades, que deverá abrigar a nova unidade. O estudo se
justifica  porque  o  arranjo  produtivo  utilizado  pelos  recicladores  é  considerado  diferenciado  das  demais
unidades, sendo o processo de triagem organizado por duplas. Desta forma, os lucros são divididos entre
cada  dupla,  e  não  igualmente  entre  todos  os  associados,  como  é  realizado  em  outras  associações.  A
metodologia  utilizada  consiste  na  fundamentação  teórica  a  partir  dos  temas  de  reciclagem,  diretrizes
projetuais  e  arranjo  produtivo;  no  estudo  de  caso  com  visitas  às  unidades  de  triagem  e  análise  de
trabalhos elaborados anteriormente;  trabalho de gabinete com a elaboração de diagramas e esquemas
que  possibilitem a  compreensão  da  proposta;  além da  elaboração  de  artigos  e  relatórios.  Os  trabalhos
realizados pelo Grupo de Arquitetura, vinculado à pesquisa mencionada acima, são realizados no âmbito
da  disciplina  de  Estágio  Obrigatório  do  curso.  Os  principais  resultados  obtidos  consistem  de  duas
propostas de organização funcional  interna;  dimensionamento de sistemas de água e esgoto;  e,  quatro
propostas de implantação da Unidade de Triagem no sítio detalhando, também, a organização funcional
externa. As diferentes propostas foram elaboradas a fim de possibilitar a escolha da alternativa que mais
se  adapte  às  necessidades  da  unidade,  sendo  definida  pelos  associados  em conjunto  com a  Prefeitura
Municipal,  no  momento  da  elaboração  do  projeto  executivo,  etapa  que  antecede  a  construção  do
pavilhão.
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