
EQUIPAMENTOS DE USO COMUM E RESTAURANTE 
ABERTO AO PÚBLICO

Uma pessoa deve poder ir ao teatro quando lhe 
convém. Deve poder jogar futebol, seja por esporte 
ou por lazer; deve poder estudar um idioma; deve 
poder ter acesso a uma ocupação profissional, a um 
sistema de saúde apropriado e estruturado. Entre 
esses e inúmeros outros exemplos, parece evidente 
que, numa cidade comprometida com o bem-estar 
social, deve-se oferecer condições para que um 
cidadão - esteja ele em usufruto ou em privação de 
sua liberdade - tenha uma vida digna. É por esse 
motivo que, no mais alto dos edifícios do complexo, 
propõe-se que o cidadão possua um ambiente de 
encontro com a sua liberdade. Através de espaços de 
oportunidade, conectam-se vidas e reestruturam-
se laços para dentro e fora do cárcere: junto ao 
programa prisional, se adiciona a profissionalização 
como ferramenta essencial para a reabilitação. A 
cozinha, localizada no segundo andar do edifício 
e operada pelos próprios usuários, alimenta 
tanto o restaurante interno quanto o público. Um 
empreendimento social reconciliador comprometido 
em criar segundas oportunidades.

CÉLULAS HABITACIONAIS

Transformam-se as grades, reconstrói-se o modelo. 
O edifício voltado à avenida Venâncio Aires é 
dedicado a abrigar os espaços de reclusão individual: 
as células são espaços privados e confortáveis, 
adequadas aos momentos de silêncio necessários à 
vida comum e, por isso mesmo, têm o espaço mínimo 
adequado a uma só pessoa. As 62 células dispõem 
de núcleo úmido compacto, espaço para estudo e 
descanso. Varandas individualizadas por unidade 
asseguram o contato permanente com o exterior, 
garantindo ventilação natural e visuais para a cidade 
- estas, filtradas pela grelha eletrofundida que cobre 
a fachada dos edifícios para a adequada privacidade 
dos internos. Cada andar do edifício possui, no 
centro da planta, espaços de encontro e lazer que, 
mais do que de permitir o controle dos agentes a 
cada nível, também serve como oportunidade para 
uma relação íntima de vizinhança, aproximando a 
vida de dentro com a de fora do cárcere.
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01 Gradil eletrofundido 
Metalgrade, modelo Omega, 
pintura eletrostática preta 
1220x3100mm, e=60mm
02 Perfil metálico T de fixação 
do gradil de fachada, pintura 
eletrostática preta
03 Perfil metálico L de fixação 
do gradil de fachada, pintura 
eletrostática preta
04 Viga celular metálica 
I de alma vazada, acaba-
mento pintura epóxi preta, 
200x640mm
05 Viga metálica I, acaba-
mento pintura epóxi preta, 
200x640mm
06 Laje alveolar de concreto 
pré-fabricada, 1250x4980mm
07 Pilar metálico H, acaba-
mento pintura epóxi preta, 
215x215mm
08 Contrapiso de argamassa, 
e=30mm
09 Piso de cimento alisa-
do, acabamento em verniz, 
e=30mm
10 Cantoneira metálica para 
apoio da laje, 100x100mm
11 Camada de regularização 
em argamassa, i=1,5%
12 Isolamento de espuma 
de poliuretano projetado, 
e=30mm
13 Manta asfáltica de imper-
meabilização
14 Camada de argamassa 
para assentamento do piso, 
e=20mm
15 Piso em pedra basalto
16 Perfil metálico C de fecha-
mento lateral das camadas 
de cobertura e piso do terra-
ço, 50x100mm
17 Corrimão tubular metálico, 
pintura eletrostática preta, 
h=1100mm
18 Forro duplo modular de 
gesso acartonado, acaba-
mento em pintura branca, 
e=30mm
19 Perfil metálico de fixação 
do forro modular, 30x30mm
20 Tirantes metálicos de fixa-
ção do forro modular
21 Piso em placas cerâmi-
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cas, acabamento branco, 
300x300mm
22 Fechamento em placas de 
gesso acartonado
23 Perfil tubular de fixação 
da esquadria, acabamento 
pintura eletrostática preta, 
150x450mm
24 Porta-janela de de correr 
em alumínio, pintura eletros-
tática preta, vidro laminado, 
medidas conforme projeto
25 Janela de correr em alu-
mínio, pintura eletrostática 
preta, vidro laminado, medi-
das conforme projeto
26 Porta-janela de abrir com 
bandeira lateral em vidro 
laminado, pintura eletrostá-
tica preta, medidas conforme 
projeto
26 Porta em madeira semio-
ca, acabamento em pintura 
branca, medidas conforme 
projeto
27 Telha trapezoidal em aço 
galvanizado, estrutura de 
sustentação em madeira 
maciça
28 Rufo metálico, 75x50mm
29 Perfil U de desague da 
sacada, 40x20mm
30 Piso em cimento alisado, 
e=30mm, i=2%
31 Tirante tubular metálico 
da viga Vierendeel, seção 
circular, acabamento pintura 
eletrostática preta
32 Forro acústico modular 
perfurado, acabamento em 
pintura branca, e=30mm
33 Contrapiso de regulariza-
ção em argamassa, e=50mm
34 Telhado verde laminar 
alto, sistema Ecotelhado, 
h=185mm
35 Substrato
36 Parede de concreto 
moldado in loco, e=150mm, 
h=720mm
37 Algeroz metálico
38 Peça cimentícia pré-fa-
bricada, i=5%, beiral com 
pingadeira 
39 Calha metálica galvaniza-
da, 150x200mm
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