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PD forro mineral = 2,70m
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Dormitório D6
PD forro =

3,24m

Lavatório inox Draco com
torneira e válvula temporizada.
Acabamento escovado

Mesa em marcenaria

Chuveiro inox Draco com
temporizador

Cadeira em inox com assento
em couro sintético

Mureta em concreto
impermeabilizado com
ranhuras h= 8cm

Chapa trapezoidal em aço
galvanizado preto rebitada em perfis
tubulares quadrados fixados nos
blocos de concreto

Estantes em marcenaria

Jardim - grama amendoim

Piso em concreto
impermeabilizado com
ranhuras - caimento = 2%

Telhado verde Ecotelhado
forração com boldo miúdo

Rufo metálico

DET. 04

DET. 03

Brise fixo em chapas de alumínio
perfurado (e = 5,5mm)

Lado interno das paredes revestido
com chapisco, emboço, reboco
Pintura com tinta Suvinil Toque de
Seda na cor branca, acabamento
acetinado

Esquadria interna em alumínio
anodizado preto com vidro aramado
(e = 6mm)

Rodapé Santa Luzia na cor preta

Cadeiras empilháveis em
polipropileno na cor azul claro
50x50cm

Piso em concreto polido

Parede em concreto armado

Rodapé Santa Luzia na cor preta

Lado interno das paredes
impermeabilizado e revestido com
chapisco, emboço, reboco
Pintura com tinta Suvinil
Toque de Seda na cor Meditação,
acabamento acetinado

Bancada em concreto fixada com
mão francesa + nicho em concreto
engastado

Lado interno das paredes revestido
com chapisco, emboço, reboco
Pintura com tinta Suvinil Toque de
Seda na cor branca, acabamento
acetinado

Beliche em concreto + degraus
em perfil tubular em alumínio, pintura
eletrostática na cor preta Ø20mm

Estrutura passarelas em alumínio
anodizado na cor preta

Vidro aramado 6mm - i = 3%
encaixado no perfil metálico +
silicone

Chapa trapezoidal em aço
galvanizado preto rebitada em perfis
tubulares quadrados fixados nos
blocos de concreto
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Parede em concreto armado

Britas pequenas

Cascalho fino de filtração

Dreno

Solo

Aterro

Impermeabilização

Rufo metálico

Janela de correr com vidro aramado
(e= 6mm) e esquadria em alumínio
anodizado preto
Pingadeira em granito Preto São Gabriel
Grade em perfil redondo Ø1cm

Grade em perfil redondo Ø1cm

Manta asfáltica + filme de polietileno
deslizante

Chapa trapezoidal em aço galvanizado preto
fixada em perfis tubulares quadrados
fixados nos blocos de concreto

Platibanda impermeablizada  (h = 60cm)
em bloco de concreto (11,5X19X29cm)

Bloco de concreto autoportante
(19x19x29cm)

Lado interno das paredes revestido com
chapisco, emboço, reboco
Pintura com tinta Suvinil Toque de Seda na
cor branca, acabamento acetinado

EPS

Substrato + membrana de absorção
(irrigação por capilaridade)

Módulo laminar médio (h = 7cm)
Telhado verde Ecotelhado

Bloco de concreto autoportante tipo
complementar (19x7x29cm)

Laje impermeabilizada com caimento de 1%

Bloco de concreto autoportante
tipo canaleta U (19x19x29cm) preenchido
com concreto e armaduras

Laje alveolar (e = 9cm) + capeamento
(e = 3cm) utilizado como piso - concreto
polido
Lado inferior da laje com reboco + massa
corrida + pintura com tinta Suvinil Toque
de Seda na cor branca, acabamento
acetinado (quando não houver forro previsto)

Esquadria interna em alumínio anodizado
preto com vidro aramado (e = 6mm)

Brise fixo em chapas de alumínio perfurado
(e = 5,5mm)

Bloco de concreto autoportante
(11,5x19x29cm)

Bloco de concreto autoportante
tipo canaleta J (19x31/19x29cm) preenchido
com concreto e armaduras

Bloco de concreto autoportante
tipo canaleta J (19x24/14x29cm) preenchido
com concreto e armaduras

Sapata em concreto armado

Fundação profunda tipo estaca de
concreto pré moldado

Forro mineral Armstrong (19x62,5x62,5cm)
com negativo de 3cm

Tirantes de fixação do forro

Revestimento Eliane Metro White (10x20cm)

Esquadria interna em alumínio anodizado
preto com vidro fixo laminado incolor
(e = 4mm)

Bancada em concreto fixada com mão
francesa + nicho em concreto engastado

Argamassa de assentamento (e = 10mm)

Beliche + escada em concreto engastada
na parede
Armário inferior com portas em alumínio com
pintura eletrostática preta

Guarda corpo em perfil tubular em alumínio,
pintura eletrostática na cor preta Ø20mm
(h = 25cm)

Forração com boldo miúdo

Prateleira em concreto pintado na cor preta
15cm

DET. 02

.4
2

Pingadeira em granito Preto São Gabriel

Lado interno das paredes
impermeabilizado e revestido com
chapisco, emboço, reboco
Pintura com tinta Suvinil
Toque de Seda na cor Meditação,
acabamento acetinado

.3
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.29.29

.3
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.28

Vidro aramado 6mm - i = 3%
encaixado no perfil metálico + silicone

escoamento pelo perfil metálico

Estrutura passarelas em alumínio
anodizado na cor preta

Gaiola de alumínio anodizado na
cor azul claro

Perfis quadrados 3x3cm

Paredes / muros em gabião
 com estrutura em malha de fios de aço

preenchidas com seixos médios

Janela de correr com vidro
aramado (e = 6mm)

Grade em perfil redondo Ø1cm

Chapa trapezoidal em aço
galvanizado preto

Brise em chapas de alumínio perfurado
(e = 5,5mm)  + esquadria interna em

alumínio anodizado preto
com vidro aramado (e = 6mm)

Rufo metálico

Janela de correr com vidro
aramado (e = 6mm)

Grade em perfil redondo Ø1cm

DET. 01
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Chapa trapezoidal em aço galvanizado preto

Paredes / muros em gabião
Estrutura em malha soldada de fios de aço
galvanizado 50x75mm (Ø5mm) com
acabamento sem pontas

Gaiola de alumínio anodizado na cor azul claro
Perfis redondos Ø3cm

Malha preenchida com seixos médios

Forração com boldo miúdo

Substrato

Módulo laminar médio (h = 7cm)
Telhado verde Ecotelhado

EPS

Platibanda impermeablizada  (h = 60cm)
em bloco de concreto (11,5X19X29cm)

Laje alveolar (e = 9cm)

Membrana de absorção
(irrigação por capilaridade)

Regularização

Primer + manta asfáltica

Proteção mecânica

Contrapiso com i = 1%
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Costura na onda alta: fixação entre chapas
com parafuso autobrocante 12 – 14x3/4″
+ arruela de vedação em EPDM
+ fita de vedação entre chapas

Costura na onda baixa: fixação entre chapa e perfis
tubulares com parafuso autobrocante 12 – 14x3/4″
+ arruela de vedação em EPDM

Perfil tubular quadrado 20x20x5mm
fixado nos blocos de concreto com parafuso
autobrocante 12 – 14x1″

Brise em chapas perfuradas soldadas
de alumínio 10x15x10cm
Furos redondos Ø5,5mm e distanciamento
de 8mm entre o centro dos furos

Chapa trapezoidal em aço galvanizado
300x107x0,5cm, com pintura eletrostática
na cor preta à base de resina poliéster

Pingadeira em granito preto São Gabriel

Esquadria interna em alumínio anodizado preto
+ folhas de correr de vidro aramado (e = 6mm)

Jardim em grama amendoim
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2Gaiola em alumínio anodizado

na cor azul claro
Perfis tubulares quadrados 3x3cm
(e = 1,95mm)
*Prever instalação de acesso
por biometria

Dobradiça metálica 3.1/2"x3"

Parede em bloco de concreto (11,5X19X29cm)
Chapisco
Emboço

Reboco + pintura com tinta Suvinil
Toque de Seda na cor branca,
acabamento acetinado

Piso concreto polido

DET 04 – GAIOLA

DET 01 –  PASSARELAS / MUROS  EM GABIÃO DET 02 –  TELHADO VERDE

DET 03 –  REVESTIMENTO CHAPA TRAPEZOIDAL

CORTE DE PELE PLANTA BAIXA SUBSOLO

PLANTA BAIXA TÉRREO

PLANTA BAIXA 2º PAV

PLANTA BAIXA 3º PAV

PLANTA BAIXA COBERTURA
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VISTA SUPERIOR

VISTA SUPERIOR – Av. Sertório

VISTA SUPERIOR – R. Zeferino Dias

VISTA SUPERIOR – R. Salomão Malcon

SISTEMAS CONSTRUTIVOS
FUNDAÇÃO EM ESTACA PRÉ MOLDADA
A região de implantação do projeto possui solo intermediário entre arenoso e 
argiloso, o que torna esse tipo de fundação ideal.  Por não possuir vizinhos lindeiros, 
a vibração causada pelo bate-estacas não torna-se um problema.

TELHADO
Com o sistema Laminar Médio é possível criar uma cisterna em cima do telhado 
para reter a água da chuva e também para servir como tratamento e polimento das 
águas residuais produzidas no prédio. Esse sistema permite a reutilização de água 
e nutrientes gerados no estabelecimento, evitando a irrigação com água potável.

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
A NBR 9077/2001 (Saídas de emergência) e a Resolução Técnica do Corpo de 
Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, esta última que dispõe informações 
específicas sobre prisões em geral, foram aplicadas em toda a extensão do projeto 
através de estrutura resistente ao fogo; escadas, corredores, portas, distanciamento 
de percursos e demais itens, com dimensões adequadas para a população. 

ACESSIBILIDADE
A NBR 9050/2015 e o Plano Diretor de Acessibilidade de Porto Alegre foram 
aplicados em todo o complexo prisional, com a adequação de calçadas com 
rampas e piso tátil, além da criação de rampas de acessos aos prédios e elevadores. 
Internamente, o layout foi pensado considerando as medidas mínimas para giros 
nas áreas de convívio. Há dormitórios e sanitários específicos para atender a 
necessidade de Pessoas com Deficiência (PcD).

RESOLUÇÕES
RDC nº 50/2002: Regulamento técnico para Estabelecimentos Assistenciais 
de Saúde (EAS) foi consultado e o projeto, que possui consultórios médicos, 
odontológicos, psiquiátricos e psicológicos para os regimes semiaberto e fechado, 
está em conformidade com a norma; 
RDC nº 216/2004: Regulamento técnico que dispõe sobre Boas Práticas para 
Serviços de Alimentação também foi consultado, pois o projeto prevê a necessidade 
de cantinas, cozinha industrial e padaria para os regimes semiaberto e fechado. O 
regime aberto possui uma cozinha/copa.

MURO VEGETADO
A cerca viva acústica possui proteção efetiva contra a poluição sonora e atmosférica 
devido a sua estrutura com duplo revestimento de placas de plástico reciclado 
intertravadas, uma camada central de fibra de côco, além da massa de vegetação 
crescendo pelos dois lados do muro.

MURO ARRIMO
É uma opção de muro de arrimo com um sistema de contenção eficaz, sustentável e 
permanente. Trata-se de um material de construção versátil e exclusivo que apresenta 
as qualidades de materiais mais duros. O muro resiste a eventos que podem arruinar 
outros sistemas, e fica mais forte e mais verde com o passar do tempo.

ESQUADRIAS
Esquadrias em alumínio anodizado preto requerem baixa manutenção, são muito 
resistentes e fáceis de limpar.

BRISES
Brise em chapa metálica perfurada soldadas entre si. Permite melhor entrada de 
iluminação e ventilação aos ambientes.

ALVENARIA PORTANTE

Edificação realizada com blocos de concreto portantes. 

LAJE ALVEOLAR
Possuem grande capacidade de carga e alcançam grandes vãos.  
Permite construções mais limpas e ágeis.

MUROS
Possuem grande capacidade de carga e alcançam grandes vãos.
Em muros de proteção: a mesma permeabilidade que permite a drenagem da 
água, nesse caso permite a entrada de iluminação e ventilação.
Em muros de arrimo: são flexíveis e drenantes, portanto, permitem que o muro 
sofra as movimentações do talude sem perder a estabilidade, além do escoamento 
da água.

SISTEMAS SUSTENTÁVEIS

CONDICIONANTES LEGAIS
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