
Os estudos de organização interna foram elaborados 
pela acadêmica Paula Chinato, na disciplina de Estágio 
Curricular Obrigatório.
A partir de dados fornecidos pela bolsista e propostas 
iniciais foram feitos os estudos da organização 
funcional Interna.Essa planta será utilizada nas 
propostas de implantação um e três.
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Definir e apresentar diretrizes para estudo preliminar da organização 
funcional interna, externa e cálculo de sistemas de drenagem, 
tratamento de efluentes e de água para a Unidade de Triagem de 
Resíduos Sólidos Reolon. 
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Na organização funcional 2, baseada no arranjo produtivo 
por duplas, os resíduos foram divididos em grandes 
grupos,  gerando baias para cada dupla de acordo com as 
categorias, que podem ser visualizadas no diagrama 
abaixo.

A partir de estudos prévios, o galpão foi posicionado a favor das curvas de nível. Esse posicionamento possibilitou menores 
cortes de terreno e, consequentemente, menor quantidade de muros de contenções, o que gerará redução de custos com a 
obra do novo pavilhão.

Foram elaboradas quatro propostas de implantação e ficará a cargo da Prefeitura Municipal, juntamente com os associados 
da Unidade de Triagem Reolon, escolher a proposta que julgarem mais conveniente e que melhor se adapte às suas 
necessidades. A seguir serão descritas e demonstradas essas propostas.

Após os estudos de organização funcional externa 
elaborados pela aluna Paula Chinato, houve a 
necessidade de espelhar o anexo e reposicionar os 
ambientes de apoio em função da organização 
funcional externa e das curvas de nível do terreno. Essa 
alteração foi elaborada pela bolsista do projeto.
Essa proposta de planta para o anexo é padrão para as 
propostas de implantação dois e quatro.

Na proposta 1, os ambientes de apoio como cozinha, 
refeitório, vestiários e escritório foram posicionados no 
mezanino do galpão.

Na proposta 2, os ambientes de apoio foram 
posicionados em um anexo que tira proveito uma das 
paredes de fechamento do galpão.

As propostas de organização funcional externa, foram 
elaboradas pela aluna Juliana Menegat, por meio da 
disciplina de Estágio Curricular Obrigatório. Juntamente 
com a organização funcional externa foi elaborado o 
dimensionamento dos sistemas de drenagem, tratamento 
de efluentes e de água. A partir das análises dos resíduos a 
nível nacional, municipal e da Unidade Reolon, foram 
elaborados dois programas de necessidades, sendo o 1 
para Unidades de Triagem com ganhos partilhados e o 2 
com ganhos por dupla.
Essas propostas foram elaboradas para que os 
associados possam escolher se continuam com seu modo 
de trabalho usual, ou tentam se adaptar ao modo mais 
comumente utilizado. Abaixo pode ser visto o modelo de 
organização funcional  1:

A planta abaixo foi utilizada  como base das propostas de 
implantação um e dois.

Proposta de organização externa 3 Proposta de organização externa 4Proposta de organização externa 1 Proposta de organização externa 2
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Um dos produtos do trabalho consistia na apresentação de diretrizes para estudo preliminar da organização funcional interna, externa e 
dimensionamento de sistemas de drenagem para a Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos Reolon. Os produtos ultrapassaram a 
meta traçada, pois foram desenvolvidas duas propostas de organização funcional interna, que diferem no quesito das instalações de 
apoio. Para a parte de organização funcional externa e dimensionamento de sistemas de drenagem foram desenvolvidas quatro 
propostas, que culminaram, logicamente, com quatro propostas de implantação da edificação no terreno. Além disso, a estação de 
tratamento de efluentes foi dimensionada, bem como, o sistema de coleta de água das chuvas. Por fim, houve a indicação de um 
sistema de tratamento das águas do tipo wetlands. Todo esse estudo foi possível, não só pelo trabalho da bolsista, mas também pela 
colaboração dos estudos desenvolvidos na disciplina de Estágio Obrigatório. Lembrando que ficou a cargo da bolsista acompanhar, 
fornecer dados e colaborar com a realização dos estudos.
Nesse sentido, as várias proposições poderão ser avaliadas pela Prefeitura Municipal e associados, que determinarão a melhor 
proposta a ser implantada na futura unidade de triagem, de acordo com o modelo de arranjo produtivo que adotarem na nova unidade.

¹ SILVA, Elvan. Uma introdução ao projeto arquitetônico – 2. ed. rev. Amp. – Porto Alegre: 
Ed. Da Universidade/UFRGS, 1998.

² IIDA, Itiro. Ergonomia: projeto e produção. Ed. 2ª ver. e ampl. São Paulo: Blucher, 2005.
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Proposta de implantação 2 Proposta de implantação 3 Proposta de implantação 4Proposta de implantação 1

A planta abaixo foi utilizada  como base das propostas de 
implantação três e quatro.

Proposta  de  organ ização  in terna  1 
(mezanino)

Proposta de organização interna 2 (anexo)Proposta de organização interna 1 e 2 (térreo) Proposta de organização interna 2 (anexo - 
proposta final)
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