
TERCEIRO PAVIMENTO IMPLANTAÇÃO

SUBSOLO

TERRENO PROGRAMA ESTRUTURA FECHAMENTOS ACESSO CONTROLADO CIRCULAÇÃO USUÁRIO CIRCULAÇÃO FUNCIONÁRIOS

TÉRREO
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01 acesso controlado de viaturas
02 reservatórios
03 bombas
04 elevador de ingresso novo recluso
05 elevador de serviços
06 escada de incêndio
07 manutenção

08 escada de incêndio
09 reservatórios

10 bombas
11 setor de limpeza

12 rouparia
13 lavanderia

14 depósito geral
15 elevador de serviços

16 depósito particular
17 depósito de lixo

23 doca

18 escada de incêndio
19 elevador de serviços
20 bombas
21 reservatórios
22 rampa de acesso ao subsolo

01 escada de acesso
02 elevador de acesso
03 banheiro público
04 escada de incêndio

05 escada de incêndio
06 depósito temp. de lixo

07 freezers
08 monta-cargas cozinha
09 banheiro funcionários

10 banheiro feminino
11 banheiro masculino
12 depósito particular

13 restaurante público

15 escada de incêndio
16 depósito particular
17 substação
18 rampa de acesso ao subsolo

01escada de incêndio
02 elevadores público e serviços
03 elevador de ingresso novo recluso
04 banheiro feminino
05 banheiro masculino
06 espaço de encontro
07 revista recluso
08 sala de reuniões privadas
09 atendimento familiar

10 escada de incêndio
11 depósito temp. de lixo 

12 freezers
13 monta-cargas cozinha

14 pré-lavagem e depósito
15 restaurante interno

16 banheiro funcionários
17 sanitários

18 elevador de serviços
19 elevador interno

20 escada de incêndio
21 elevador de serviços
22 elevador interno
23 banho
24 agente penitenciário
25 área de convivência
26 células habitacionais
27 visitas íntimas

O acesso de novos 
reclusos é controlado 
e realizado através 
do nível do subsolo. 
Deste nível, o novo 
usuário ingressará 
acompanhado em um 

Sem muros ou grades, 
a prisão garante a 
segurança necessária 
utilizando elementos 
de arquitetura.  O 
programa prisional 
inicia a partir do 
segundo nível, liberando 

Utiliza-se uma grelha 
de 5x13,5m materiali-
zada por um esquele-
to estrutural de vigas 
e pilares metálicos 
que apoiam lajes 
alveolares pré-fabri-

Os internos podem 
circular livremente 
no circuito entre o 
edifício habitacional 
e de usos comuns. 
Elevadores de uso 
público interno saem 

O elevador de serviços 
com acesso restrito 
conecta verticalmente 
todos os andares dos 
edifícios, com exceção 
do térreo, por ques-
tões de segurança. 

elevador direto ao 
terceiro andar,  onde 
será encaminhado à 
sua unidade, sem ter 
contato com o espaço 
público durante este 
percurso.

o térreo para uso 
público.  As fachadas 
são revestidas por um 
gradil eletrofundido, 
garantindo a ventilação 
e funcionando como um 
filtro entre o interior e o 
exterior.

cadas de concreto. A 
grande passarela é 
sustentada por uma 
viga Vierendeel apoia-
da diretamente na 
estrutura das torres.

do segundo pavimen-
to até a o andar de 
cobertura de cada um 
dos edifícios. Horizon-
talmente, os edifícios 
estão conectados pela 
passarela do terceiro 
andar.

Dessa forma, e atra-
vés da passarela no 
terceiro andar, possi-
bilita-se o acesso de 
funcionários por todo 
o complexo.

O TÉRREO É PÚBLICO!
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VISTA DO EDIFÍCIO DESDE O PARQUE

VISTA DA CONEXÃO COM A PASSARELA VISTA DO EDIFÍCIO DESDE O PARQUE

VISTA DO RESTAURANTE PÚBLICO

VISTA DESDE O INTERIOR DA CÉLULA


