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1 INTRODUÇÃO

A Cooperativa de Catadores e Recicladores de Santa Cruz do Sul (Coomcat) foi 
constituída em 30 de janeiro de 2010, tendo surgido por meio de uma organização 
de catadores(as) já existente, a Associação Ecológica dos Catadores de Materiais 
Recicláveis (Asecmar) (Jandrey, 2014). Formada por 68 membros, atualmente, 
a Coomcat é uma cooperativa sem fins lucrativos, composta basicamente por 
catadores e catadoras cooperados e coordenadores. Suas principais finalidades são 
a coleta seletiva solidária, a triagem de materiais recicláveis e a comercialização 
desses materiais em rede, contribuindo para a industrialização (beneficiamento) 
de produtos a partir de materiais recicláveis.

Desde o início de setembro de 2010, a Coomcat foi contratada pela Prefeitura 
de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, para gerir a Usina Municipal de 
Triagem. Os(as) catadores(as) da cooperativa consideram este avanço como uma 
grande conquista da classe. Posteriormente, a cooperativa se articulou para lutar pela 
implementação da coleta seletiva solidária e, em dezembro de 2012, foi contratada 
pelo município para realizar um projeto-piloto, abrangendo inicialmente três 
bairros. Neste período, a cooperativa contava com uma equipe de dez cooperados 
para a realização da coleta.

Em janeiro de 2013, a cooperativa não tinha sede própria na região central 
da cidade. Os cooperados coletavam o material nos três bairros atendidos pela 

1. Arquiteta e urbanista voluntária na Cooperativa de Catadores e Recicladores de Santa Cruz do Sul (Coomcat).
2. Coordenadora de finanças da Coomcat.
3. Engenheiro ambiental responsável pela área ambiental e de projetos da Coomcat.
4. Secretária do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR).
5. Coordenadora de produção na Coomcat.
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coleta seletiva e procediam à triagem junto ao passeio público em áreas centrais 
da cidade, próximas aos bairros atendidos (Kannenberg, 2013). Após ser triado, o 
material era levado no caminhão da cooperativa até a Usina Municipal de Triagem, 
localizada a cerca de 10 km do centro de Santa Cruz do Sul. Em setembro do 
mesmo ano, a prefeitura municipal entregou à Coomcat um galpão com área de 
700 m², localizado na região central da cidade (Duarte, 2013), onde se encontra 
instalada até hoje. A cooperativa conta com 34 catadores(as) atualmente e atende 
a nove bairros da cidade.

No início da coleta seletiva, os cooperados trabalhavam em um sistema de 
produção individual. O espaço era divido em baias individuais, e cada trabalhador 
era responsável por coletar e separar o material, que era pesado em uma balança 
de uso comum. Cada cooperativado controlava sua produção e se responsabilizava 
por comercializar o material individualmente. A infraestrutura e os equipamentos 
de uso comum eram restritos. Posteriormente, a cooperativa se reestruturou e 
passou a adotar um sistema coletivo de produção. Novos equipamentos de uso 
comum foram adquiridos, e as baias individuais deram lugar a outras, destinadas 
aos diferentes tipos de materiais triados e compartilhadas por todos.

Atualmente, os cooperados se organizam da seguinte forma: parte do grupo 
é responsável por coletar o material na rua (com carrinhos de tração humana, 
caminhão, ou com o cavalo de lata6), enquanto outra parte fica no galpão, 
encarregada da triagem, prensagem, fardagem e estocagem. O material é vendido, e 
o lucro é dividido entre os cooperados. Essa nova estruturação permitiu à Coomcat 
expandir sua atuação, aumentando de três para nove o número de bairros atendidos 
pela coleta seletiva solidária, além de trabalhar visando consolidar esta experiência 
e expandir a coleta a mais bairros da cidade.

Com maior número de regiões atendidas e maior conscientização da população, 
houve um incremento na demanda pela coleta seletiva na cidade, aumentando 
consequentemente o volume de material recolhido. Diante desta crescente demanda, 
a cooperativa percebeu a necessidade de reorganizar o espaço de modo a aumentar 
a eficiência nas etapas do processo produtivo realizadas em seu galpão, reduzindo o 
volume de material estocado e melhorando a qualidade do ambiente de trabalho. 
A necessidade de reorganização do galpão coincidiu com a disponibilidade de 
trabalho voluntário de uma arquiteta para desenvolver com os(as) catadores(as) 
cooperados e coordenadores uma proposta de readequação do espaço interno, por 
meio de um processo de projeto participativo.

Este trabalho tem por objetivo relatar a experiência de desenvolvimento do 
projeto para a reorganização do galpão da Coomcat, de modo que esta cooperativa 

6. Veículo movido à energia elétrica desenvolvido para realizar a coleta seletiva.
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possa ser estudada, aprimorada e adaptada para experiências futuras, tanto para o 
benefício da própria Coomcat quanto para o de outras cooperativas de catadores(as).

2 PROJETO PARTICIPATIVO

O modelo participativo, no âmbito da arquitetura, pode ser definido como aquele 
em que o usuário final – neste caso, os cooperados – participa do processo de 
projeto (Lana, 2007). Trata-se de um meio de valorização das decisões tomadas em 
conjunto que visa construir uma organização participativa em todas as etapas de 
desenvolvimento. O projeto participativo tem por base a análise das necessidades 
de melhorias e a implementação das ações correspondentes em conjunto. Cada 
indivíduo inserido no projeto manifesta as suas ideias para que, coletivamente, se 
chegue à melhor alternativa, otimizando o uso dos recursos disponíveis.

Neste processo, o usuário final possui um papel ativo no desenvolvimento do 
projeto, dividindo a responsabilidade sobre as decisões com o arquiteto (Lana, 2007). 
O projeto participativo permite compartilhar ideias, preocupações, perspectivas, 
entraves e soluções. Trata-se de uma visão múltipla, integrada e sustentável de 
desenvolvimento (Fonseca, 2009).

No projeto participativo, o esforço deve ser no sentido de se construir um 
entendimento compartilhado, de forma que a participação efetiva dos diversos agentes 
traga uma conscientização de todos para o alcance dos resultados desejáveis. Por meio da 
colaboração, os envolvidos se apoiam e se conscientizam da necessidade de se buscar 
um objetivo coletivo, para o qual trabalham de maneira não hierárquica, mediante 
cooperação e corresponsabilidade para criar, desenvolver e executar as ações.

Implantar um processo de melhoria no ambiente de trabalho não resulta de 
uma percepção isolada, mas, sim, da criação conjunta de muitas percepções, vivências 
e intervenções pautadas no benefício coletivo. Resulta, sobretudo, do encontro da 
realidade concreta do ambiente de trabalho que se tem com aquele que se almeja.

Para os cooperados, ser parte fundamental deste processo consiste no respeito 
às suas ideias e na valorização do seu trabalho. A tomada de decisões em conjunto 
possibilita uma maior interação entre todos os agentes envolvidos, promovendo a 
criatividade, a motivação e o empenho desses agentes em contribuir nas proposições 
para a melhoria do ambiente de trabalho.
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3 PROCESSO DE PROJETO

O início do projeto para a reorganização do espaço interno do galpão da Coomcat 
teve como base o histórico da cooperativa, sua instalação no galpão, a análise das 
condições de uso e o aumento do número de bairros atendidos pela coleta seletiva 
solidária, que levou à necessidade de adequar o espaço para atender a uma maior 
demanda de material. Além disso, com a análise de projetos participativos, concluiu-se 
que este era o método mais adequado para abordar o problema e desenvolver o 
projeto de reorganização do galpão. Com isso, foram reunidos todos os agentes 
envolvidos (catadores cooperados, coordenadores e técnicos), com o intuito de 
identificar e compreender o problema, para, então, propor soluções, visando à 
otimização do processo produtivo da cooperativa no manejo do material.

O desenvolvimento do projeto se estruturou em cinco etapas: na primeira, foi 
realizado o levantamento métrico da área e dos equipamentos utilizados; na segunda, 
foram identificados os tipos e o volume de material armazenado; na terceira, foi 
compreendida e analisada a logística interna do galpão, considerando o fluxo do 
material desde a chegada, triagem, prensagem, fardagem e estocagem até sua saída 
para comercialização; na quarta etapa, foi desenvolvido o projeto arquitetônico, 
realizado de forma participativa por todos os agentes envolvidos, com o auxílio 
de uma maquete física do galpão e dos equipamentos; na quinta, por fim, foram 
elaborados os desenhos técnicos e a produção de uma maquete eletrônica do projeto 
proposto, para possibilitar uma visualização mais precisa das soluções propostas e 
também para facilitar a análise de questões técnicas relativas à execução do projeto.

As etapas iniciais, que envolveram o levantamento do espaço interno do 
galpão e dos equipamentos, a compreensão do processo produtivo e a identificação 
dos conflitos neste processo, foram realizadas com a colaboração dos cooperados 
e coordenadores. Sendo assim, foi possível compreender a linha de produção, o 
fluxo de materiais e as demandas específicas por espaço de armazenamento para 
cada material. Também foi possível identificar pontos que reduziam a eficiência 
no processo produtivo. Estas informações nortearam a definição das diretrizes do 
projeto. Os equipamentos da cooperativa são ilustrados na figura 1. O levantamento 
dos equipamentos, suas dimensões e quantidade são demonstrados na tabela 1.
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FIGURA 1
Equipamentos utilizados na coleta seletiva e no galpão de triagem da Coomcat

Equipamentos da Coomcat

Carrinho

Balança Empilhadeira Cavalo de lata Caminhão

Prensa Esteira

Elaboração dos autores.

TABELA 1
Levantamento quantitativo e dimensional dos equipamentos utilizados na coleta 
seletiva e no galpão de triagem da Coomcat

Item
Quantidade Dimensão (metro)

Largura Comprimento Altura

Carrinho de tração humana 11 0,85   2,50 1,50

Prensa hidráulica   2 0,90   1,20 2,15

Esteira   1 1,10 18,20 1,00

Balança   1 1,20   1,20 -

Empilhadeira   1 0,70   1,55 2,00

Cavalo de lata   1 1,10   3,70 1,80

Caminhão   1 1,50   8,00 -

Elaboração dos autores.

O galpão onde está instalada a Coomcat mede 35,5 m de comprimento por 
19,0 m de largura. Há uma parte compartimentada em que funcionam os escritórios, 
a sala de reuniões e atividades de formação dos cooperados, a copa e o vestiário. 
O galpão conta também com um sanitário. O restante do espaço é integrado e 
destinado ao manejo do material. Há um portão de acesso geral, utilizado inclusive 
pelos carrinhos e pelo caminhão que transportam o material da coleta seletiva 
solidária. A cooperativa possui duas prensas, mas, no momento, apenas uma 
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está funcionando; uma esteira, que necessita de ajustes no motor para poder ser 
utilizada; uma balança, que carece de manutenção; e uma empilhadeira. O material 
separado é armazenado em bags (sacos de aproximadamente 1,0 m de diâmetro e 
1,0 m de altura) que são depositados nos espaços livres do galpão. Existem algumas 
baias improvisadas para compartimentar o material, mas não comportam todo o 
volume a ser estocado. A sucata também fica armazenada neste espaço comum.  
O material já separado e prensado fica armazenado em fardos, empilhados em uma 
área próxima ao portão de acesso. O levantamento do espaço físico é demonstrado 
na planta baixa apresentada na figura 2, na qual se vê o desenho do galpão na sua 
situação atual de organização espacial e a disposição de equipamentos.

FIGURA 2
Planta baixa com a situação atual do galpão de coleta seletiva solidária da Coomcat

Copa

Sala de
reuniões

Escritórios

Vestiário
Fardos

Caminhão

Prensas

Bags

Sucata

Balança

Banheiro

Esteira

Acesso

Elaboração: Fernanda Antonio.

Na etapa de levantamento, foi também estudada a produção do galpão, a fim 
de saber quais os materiais coletados e quais demandam maior espaço de estocagem. 
Para tanto, foi analisada a produção da Coomcat desde março de 2013. O resultado 
dessa pesquisa indicou que o material em maior quantidade, considerando o peso 
– que é a unidade de comercialização –, é o papel, seguido do plástico. Nos meses 
de março e abril de 2014, ocorreu um aumento considerável na quantidade de 
vidro, mas houve decréscimo nos meses seguintes. A produção da cooperativa, 
considerando a classificação dos materiais, que são agrupados conforme o tipo, em 
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papéis, plásticos, metais e vidros, e o aumento na produção do galpão em 2014 
em relação a 2013 podem ser observados no gráfico 1. 

GRÁFICO 1
Produção da Coomcat, por material (mar./2013 - jun./2014)
(Em tonelada)
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Fonte: Dados da Coomcat.
Elaboração dos autores.

O fluxo do material foi analisado, desde a sua chegada, passando por todas as 
etapas de processamento, até sua saída para comercialização. Foram identificados 
alguns conflitos no fluxo e armazenamento do material, que interferem na eficiência 
da produtividade da cooperativa. A disposição interna dos equipamentos e do 
material não condiz com a ordenação das etapas de manejo do material. A figura 3 
demonstra o fluxo do material, de acordo com as etapas de manejo e com seu 
percurso dentro do galpão.

A partir das análises realizadas e da organização das informações e dos dados 
coletados, o passo seguinte foi elaborar uma maquete física esquemática para ser 
aplicada no projeto. Optou-se por esta ferramenta pela possibilidade de interação que 
ela proporciona, o que facilitou o estudo de diferentes alternativas para a organização 
do espaço do galpão. Outra vantagem da maquete foi a facilidade de visualização e 
compreensão do que está sendo proposto por todos os agentes envolvidos, muitos 
dos quais, por não estarem familiarizados com projetos arquitetônicos, apresentam 
dificuldade em compreender propostas feitas em desenhos bidimensionais. Durante 
o processo de discussão e estudo do projeto, a maquete foi orientada de acordo 
com o galpão, de modo a facilitar a leitura do espaço e a colaboração de todos no 
projeto. Esta etapa é demonstrada nas fotografias da figura 4.
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FIGURA 3
Fluxo do material desde a chegada ao galpão até sua saída para comercialização
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Elaboração: Fernanda Antonio.
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FIGURA 4
Estudos de projeto para a reorganização do galpão com o uso da maquete física 
dos equipamentos

4A – Reunião com os cooperados para o 
desenvolvimento do projeto de 
forma participativa

4B – Maquete física dos equipamentos 
utilizados na Coomcat aplicada 
como ferramenta de projeto

Elaboração: Ioli Wirth.

O projeto participativo mostrou-se adequado por possibilitar a colaboração 
de todos os agentes envolvidos no processo. Os cooperados e coordenadores da 
Coomcat têm a experiência e o conhecimento adquiridos pela vivência e pelo 
trabalho diário com o manejo do material que chega ao galpão. Eles dominam todas 
as etapas de produção e conhecem os pontos positivos e as falhas deste processo na 
cooperativa. Dessa forma, exercem papel fundamental na análise da organização 
do galpão, bem como na proposição de soluções para a otimização do processo 
produtivo. Por terem esse domínio, são os que melhor podem informar e orientar 
a arquiteta, que entra com o conhecimento técnico e a aplicação de ferramentas 
para possibilitar os estudos de propostas e a elaboração dos desenhos técnicos do 
projeto resultante desse processo participativo. O papel da arquiteta consiste ainda 
em assegurar que os requisitos técnicos sejam atendidos, que o dimensionamento 
dos espaços e a ergonomia sejam adequados, melhorando as condições de trabalho 
das atividades realizadas no galpão.

4 PROPOSTA PARA A REORGANIZAÇÃO DO GALPÃO

Efetuadas as etapas de levantamento e análise do galpão, bem como do processo 
de manejo do material e a logística das atividades realizadas neste espaço, foram 
estudados, por meio da maquete, algumas possibilidades de reorganização do galpão 
para melhor adequá-lo às necessidades da cooperativa. A proposta resultante prevê 
a realocação de alguns equipamentos, como as prensas e a esteira, e a construção 
de novas baias para armazenar, por diferentes tipos, o material triado. Além disso, 
foi solicitado um espaço compartimentado para separação e armazenamento da 
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sucata, com uma bancada e um quadro de ferramentas, a fim de que o trabalho 
possa ser feito adequadamente. 

A realocação da sucata para uma área compartimentada permite que o 
armazenamento ocorra com mais segurança, já que se trata de um material de 
maior valor. A sugestão feita por coordenadores e cooperados foi transferir os 
armários do vestiário para a sala de reuniões, que passaria a ser utilizada também 
como vestiário, organizando o espaço para a sucata no compartimento onde 
antes funcionava o vestiário. A proposta de organização resultante desse processo 
participativo possibilita um fluxo mais racional do material em todas as etapas de 
produção, pois compatibiliza a organização espacial com a ordenação das etapas de 
manejo do material, conforme indicado na figura 3. A proposta de reorganização 
é ilustrada na figura 5.

FIGURA 5
Planta baixa da proposta de projeto para a reorganização do galpão da Coomcat
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Elaboração: Fernanda Antonio.

Inicialmente, o material que chegava ao galpão com o caminhão da coleta 
seletiva solidária era despejado diretamente no piso, próximo à entrada da 
cooperativa, para posteriormente ser acondicionado nos bags. A atividade de recolher 
o material do piso para colocá-lo nos bags foi apontada como pouco ergonômica, 
causando dores na coluna das cooperativadas que realizavam esta tarefa. Além 
disso, durante o período em que o material permanecia depositado no piso, a 
circulação de pessoas e o próprio transporte do produto dentro do galpão ficavam 
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prejudicados, ocasionando um conflito nas atividades da cooperativa. Muitas vezes 
acontecia sobreposição de cargas, gerando um acúmulo que impossibilitava que as 
cargas seguintes fossem recebidas no galpão, o que fazia com que acabassem sendo 
levadas pelo caminhão diretamente para a Usina Municipal de Triagem.

Para esse problema específico, foi proposta a solução de acondicionar o material 
do caminhão diretamente nos bags. Esta solução foi posta em prática em caráter 
experimental e, embora o tempo de parada para descarregamento do material tenha 
aumentado um pouco, isso não comprometeu as atividades do caminhão na coleta 
e simplificou a organização do material, que ficou mais facilmente manuseável por 
ser acondicionado diretamente nos bags, melhorando a movimentação no galpão. 

Além das vantagens alcançadas em relação à ergonomia no trabalho, com esta 
alteração não houve mais a necessidade de os caminhões serem enviados diretamente 
à usina, evitando também o prejuízo que a cooperativa tinha quando não podia 
receber algumas cargas de material da coleta seletiva solidária. As imagens da figura 
6 mostram o material sendo acondicionado diretamente nos bags.

FIGURA 6
Galpão da Coomcat

6A – Material sendo descarregado 
diretamente dentro dos bags

6B – Visão geral do galpão

Elaboração dos autores.

Quanto à organização dos bags, foi desenvolvido um projeto específico para as 
baias, e discutido com os cooperados, para que as dimensões fossem adequadas tanto 
ao armazenamento quanto a aspectos de ergonomia durante o manuseio do material. 
O projeto das baias contou com a orientação do serralheiro e mecânico encarregado 
pela manutenção do galpão, profissional com vasta experiência com estruturas 
metálicas, que exerceu papel fundamental no desenvolvimento e detalhamento do 
projeto. No total, foram propostas dezoito baias, destinadas a materiais específicos, 
considerando o volume de armazenamento necessário para cada tipo de material. 
A altura das baias foi determinada em 2 m, a fim de possibilitar o empilhamento 
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de até três bags, quantidade que os cooperados consideram ergonômica para o 
manuseio dos bags quando empilhados.

Além do projeto das baias, o serralheiro desenvolveu o projeto de um cone metálico, 
a ser acoplado na extremidade da esteira próxima ao portão de acesso. Esta estrutura 
receberá parte do material da coleta seletiva que chega de caminhão e será depositado 
diretamente no cone. Por meio de uma abertura na parte inferior, o material cai na 
esteira para ser triado. Como o cone não comporta todo o volume que chega no 
caminhão, parte dele continuará sendo armazenado em bags para posteriormente 
ser triado. A reparação da prensa e do motor da esteira está sendo providenciada. 
Estes equipamentos contribuirão para a otimização do processo produtivo.

Para possibilitar uma visualização tridimensional – mais detalhada – do 
projeto proposto, foi produzida uma maquete eletrônica. Também é possível 
observar, conforme ilustra a figura 7, as baias para estocar o material separadamente 
e as novas soluções a serem adotadas, como o cone instalado junto à esteira para 
facilitar o processo de triagem.

Outro aspecto considerado no projeto foi delimitar uma área específica 
para o estacionamento dos carrinhos dos(as) catadores(as) que coletam o material 
no bairro central. A proposta é demarcar no piso as vagas para que os carrinhos 
de tração humana, assim como o cavalo de lata, possam ser guardados de forma 
organizada nos períodos em que a cooperativa não funciona.

Com a execução do projeto e o funcionamento de todos os equipamentos, 
é prevista uma maior eficiência no processo produtivo, intensificando o fluxo 
do material e reduzindo seu tempo de armazenamento no galpão, o que deverá 
aumentar o retorno financeiro da cooperativa.
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FIGURA 7
Maquete eletrônica do projeto proposto para a reorganização do galpão  
da Coomcat

Legenda:

Elaboração: Fernanda Antonio.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo participativo mostrou-se uma opção bastante apropriada para o 
desenvolvimento do projeto de reorganização do espaço interno do galpão da 
Coomcat. Enquanto a arquiteta contribuiu com o conhecimento técnico, os 
coordenadores e catadores(as) tiveram papel essencial na descrição da cooperativa, 
de seu funcionamento, das etapas de produção e seus problemas e na proposição 
de soluções.

A maioria dos coordenadores e cooperados nunca havia participado de processo 
semelhante. Alguns se mostraram confortáveis e dispostos a contribuir com sugestões 
visando melhorar as condições de trabalho, mas muitos se mostraram retraídos. 
Grande parte dos cooperados revelou que nunca havia refletido sobre possíveis 
mudanças que pudessem melhorar o ambiente do galpão e a produtividade do 
grupo. Além disso, os autores observaram que muitos destes trabalhadores estão 
condicionados a se adequarem ao espaço de trabalho, não sendo instigados a refletir 
sobre ele e sobre as possibilidades de modificá-lo. Outro fator que pode contribuir 
para esta condição é a alta rotatividade da maior parte dos catadores, que, sem ter 
perspectiva de permanecer um longo período trabalhando na cooperativa, muitas 
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vezes se tornam indiferentes a quaisquer mudanças, ainda que estas possam vir a 
melhorar suas condições de trabalho e sua produtividade.

Apesar dessas barreiras, muitas das ideias aplicadas no projeto surgiram dos 
coordenadores e dos(as) catadores(as). Como exemplo, pode ser citada a solução de 
descarregar o material do caminhão diretamente nos bags. As catadoras que sugeriram esta 
solução para evitar o acúmulo de material no piso relataram que inicialmente houve 
uma resistência por parte de muitos colegas, pois o tempo para descarregamento 
do material aumentou e mais pessoas passaram a ajudar nesta etapa. No entanto, à 
medida que os benefícios foram sendo percebidos pelo grupo, como ver o espaço de 
trabalho mais limpo e organizado e o espaço de circulação liberado, todos passaram 
a colaborar de forma mais efetiva para manter a organização do material e do galpão.

O mesmo efeito percebido com esta primeira mudança no processo de 
trabalho da cooperativa é esperado na implementação das demais etapas do projeto. 
A reorganização do galpão visa não apenas a uma melhora no ambiente de trabalho 
e na eficiência do processo produtivo mas também a uma mudança na relação 
dos cooperados e coordenadores com o espaço, de modo que se sintam mais 
comprometidos em colaborar para a manutenção e organização do galpão. Sendo 
assim, o projeto proposto não é concebido como algo estático e definitivo, mas, 
sim, como um produto do qual todo o grupo deve se apropriar, propondo novas 
mudanças sempre que se julgar necessário.

Quanto ao projeto, observou-se que a maquete física é uma ferramenta que 
responde de forma muito satisfatória ao processo participativo, pois facilita a 
leitura e a compreensão do que se propõe em termos de projeto, e promove mais 
facilmente a interação e intervenção de todos os participantes.

A reorganização do espaço físico está em andamento. Os resultados quanto à 
percepção dos catadores cooperados e coordenadores após as alterações concluídas, 
bem como quanto aos impactos na eficiência do processo produtivo, serão 
abordados em estudos e publicações futuras. Considerando as etapas realizadas até 
o momento, este estudo conclui que todo esse processo contribuiu para a evolução 
e o aprimoramento da Coomcat, por meio do exercício coletivo de reflexão sobre 
o espaço de trabalho e de proposição para sua reorganização, integrando todos os 
agentes envolvidos e evidenciando a importância de cada um.
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