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Resumo 
Este documento apresenta estudos e prospecções quanto a utilização de estruturas e 
instalações temporárias no sistema prisional, visando o enfrentamento da pandemia do 
COVID-19. Abordam-se aspectos construtivos, experiências nacionais e internacionais e 
análise dos normativos relativos às diretrizes de arquitetura prisional. Estão contempladas 
informações quanto ao provimento de celas temporárias, bem como de módulos de saúde. 
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Introdução 
 

Em 26 de fevereiro de 2020 houve a primeira confirmação de um cidadão contaminado 

pelo vírus SARS-CoV-2 (COVID-19) em território nacional. Os governos federal e estaduais têm 

atuado em diversas frentes para enfretamento da doença. Com os dados e análises conhecidos 

até o momento, as recomendações têm sido na linha de, dentre outros, adotar procedimentos 

de isolamento social.  

A separação e isolamento no sistema penitenciário vem sendo implementada, em 

especial quanto a suspensão ou restrição de visitas. Contudo, o notório déficit de vagas nas 

unidades penais brasileiras é um obstáculo para que os gestores prisionais possam com rapidez 

e efetividade operacionalizar triagens e separação de presos, considerando as diversas 

situações, tais como novos presos que chegam às unidades, presos sintomáticos ou com 

contaminação confirmada e presos em situação de risco.  

As informações apresentadas neste texto visam relatar o estado de desenvolvimento 

comercial e industrial de soluções de engenharia para implementação ágil de estruturas 

temporárias, tanto para módulos ou unidades de saúde, quanto para celas de custódia de 

presos. Os tópicos abordam aspectos técnicos, históricos e normativos.  

 

I. Utilização de novos sistemas construtivos – Brasil e Mundo 
 

A construção civil está em constante atualização e a descoberta e implementação de 

novas combinações de materiais possibilitam melhoria e ampliação de opções. A disseminação 

de paredes e forros em gesso acartonado, acabamento em gesso para paredes, vidro temperado 

para divisórias e aberturas, construções pré-moldadas de concreto e aço são exemplos. 

Nesta linha, o uso de soluções mais industrializadas é natural. Métodos tradicionais já 

se mostram menos produtivos e com menor qualidade quando comparados aos sistemas mais 

modernos. 

Para encontrar o melhor e mais adequado sistema construtivo para cada edificação, 

deve-se analisar vários aspectos e o desempenho de cada um, a mão de obra e material 

disponível na região, a durabilidade, o objetivo, o tempo de obra, o orçamento, a interferência 

com o meio, as questões ambientais e a função da construção. 

Cada sistema construtivo possui seus benefícios e suas particularidades, sendo essencial 

conhecê-los e entendê-los melhor, levanto a tomada de decisão para tipo com os maiores 

benefícios e viabilidade técnico-econômica.  

A Alvenaria de Vedação ou Convencional, é sem dúvida a mais difundida no país, 

compõe-se por fundação, vigas, pilares e lajes de concreto. Sendo utilizado para o fechamento 

das paredes tijolos cerâmicos ou de concreto. Possui pontos negativos como índices de 

desperdício de material de 20%, maior geração de resíduos, maior tempo de execução e 

interferência com o meio.  
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A Alvenaria Estrutural, similar a anterior, caracteriza-se por possuir paredes de concreto 

que substituem a necessidade de pilares e vigas dando robustez e resistente a abrasão. Sendo 

seu ponto negativo, para casos de implementação temporária, não ser uma construção 

provisória, além do prazo de execução. 

O método com Paredes de Concreto, similar ao anterior, onde substitui-se os blocos de 

concreto por formas de madeira ou metálicas, que para pequenas obras, tem alto custo de 

produção em pequena escala.  

O sistema construtivo Steel Frame ou Light Steel Frame e Wood Frame que consiste em 

perfis de aço galvanizado e madeira, respectivamente, com fechamento com em placas 

cimentícias possui limitações de resistência a abrasão e água, portanto não sendo indicado de 

forma geral a instalações para o sistema prisional.   

O sistema de Concreto PVC, consiste na montagem de painéis de PVC que 

posteriormente são preenchidos com concreto. Como desvantagem principais pode-se elencar 

a necessidade de mão de obra especializada, a falta de abrasão, custos elevados.   

O Concreto Pré Moldado, constitui-se pelo emprego de pilares, vigas e lajes pré prontas 

que são montadas na obra por meio de caminhões com guindastes. Posteriormente para 

fechamento das paredes será necessário a utilização de Alvenaria de Vedação ou Alvenaria 

Estrutural, abordados acima. 

Para obras provisórias de almoxarifado, escritório de obra, alojamentos tem-se adotado 

a utilização de estruturas metálicas, baseadas ou não na adaptação de contêineres, pela 

praticidade e baixo custo (30% menos que uma tradicional), podendo já ser alugado em algumas 

regiões do país. A principal vantagem é estar disponível em praticamente todo país, não possuir 

necessidade de fundações especiais, ser adaptável conforme necessidade, resistente a água, a 

abrasão, baixo desperdício, ser reaproveitado, menor tempo de construção, menor 

interferência com o meio de instalação, possibilidade de relocação, ser transportável. Os 

isolamentos térmico e acústico devem ser devidamente projetados e executados, com uso de 

placas e telhas apropriadas. Com peso relativamente baixo e larga base de apoio, pode ser 

colocado diretamente sobre o solo, colchão de brita, calçada, piso, sem necessidade de 

fundação. Sua versatilidade para construções provisórias, de curta duração, é inquestionável. 

 

II. Implementação ágil em unidades prisionais 
 

Situações emergenciais quanto à necessidade de criação de espaços destinados à 

acomodação de presos já ocorreram no Brasil e no restante do mundo, seja por falta de 

planejamento e investimento na geração de vagas frente a demanda, seja por eventos de crise 

tal como o vivenciado na presente pandemia. 

Nos próximos tópicos são apresentadas informações de alguns casos que foram 

encontrados pela equipe do Depen nas pesquisas realizadas. Considera-se que tais experiências 

constituem um importante referencial.  
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a. Nova Zelândia – Unidade “Rimutaka Prison” 
 

A unidade “Rimutaka Prison” é uma das maiores da Nova Zelândia. Foi inaugurada em 

1967 e nos anos mais recentes passou por um processo de expansão de vagas. Conforme 

informações no sítio eletrônico oficial do Department of Corrections 

(https://www.corrections.govt.nz/about_us/getting_in_touch/our_locations/rimutaka_prison 

abril/2020) foi a primeira unidade no país a contar, a partir de 2010, com instalações em sistema 

construtivo alternativo, baseado em contêineres de carga reformados e adaptados. 

 

 

Figura 1 – Vista da unidade Rimutaka (https://www.mclbuild.co.nz/projects/rimutaka-prison-container-design-
build/) 

 

  

Figura 2 – Vista da unidade Rimutaka (https://www.corrections.govt.nz/resources/ 

newsletters_and_brochures/corrections_works/2010/corrections_news17) e 

(https://www.mclbuild.co.nz/projects/rimutaka-prison-container-design-build/) 

Conforme notícia de 18/05/2011,  veiculada no sítio eletrônico 

(http://www.voxy.co.nz/politics/container-cell-block-exceeds-expectations/5/90263) a então 

Ministra Judith Collins afirmou que a unidade superou as expectativas após o primeiro ano de 

operação. Ainda segundo a Ministra, as especulações que o uso de contêineres poderiam criar 

barracões ou “prisões favela“ se mostram infundadas ou mal informadas.  

https://www.corrections.govt.nz/about_us/getting_in_touch/our_locations/rimutaka_prison
https://www.mclbuild.co.nz/projects/rimutaka-prison-container-design-build/
https://www.mclbuild.co.nz/projects/rimutaka-prison-container-design-build/
https://www.corrections.govt.nz/resources/%20newsletters_and_brochures/corrections_works/2010/corrections_news17
https://www.corrections.govt.nz/resources/%20newsletters_and_brochures/corrections_works/2010/corrections_news17
https://www.mclbuild.co.nz/projects/rimutaka-prison-container-design-build/
http://www.voxy.co.nz/politics/container-cell-block-exceeds-expectations/5/90263
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No caso neozelandês, contêineres de 12 metros (40 pés) foram convertidos em três celas 

para dois presos cada. A cela possui mesa, pia e vaso sanitário, porém não há chuveiro. Os presos 

precisam se deslocar para outro módulo para o banho.  

 

b. Austrália 
 

A Austrália foi outro país a adotar o uso de construções alternativas para implementação 

de celas. Conforme notícia veiculada em 09/04/2014, no sítio eletrônico 

https://www.abc.net.au/news/2014-04-09/more-shipping-container-cells-for-victorian-

prisons/5376832, os módulos de celas são construídos utilizando contêineres de carga, 

chamados de “dongas”.  

 

Figura 3 – Implantação em “Dhurringile Prison” (https://www.abc.net.au/news/2014-04-09/more-shipping-

container-cells-for-victorian-prisons/5376832) 

Ainda segundo a notícia, o Estado de Victoria contava com mais de 150 celas 

implementadas desta maneira, conforme Tabela 1. 

Unidade Qtde Celas 

Dhurringile Prison 50 

Beechworth Correctional Centre 50 

Langi Kal Kal Prison 25 

Fulham Correctional Centre 18 

Margoneet Correctional Centre 9 

Tabela 1 – Celas em unidades prisionais no Estado de Victoria – Austrália (https://www.abc.net.au/news/2014-04-
09/more-shipping-container-cells-for-victorian-prisons/5376832) 

 

https://www.abc.net.au/news/2014-04-09/more-shipping-container-cells-for-victorian-prisons/5376832
https://www.abc.net.au/news/2014-04-09/more-shipping-container-cells-for-victorian-prisons/5376832
https://www.abc.net.au/news/2014-04-09/more-shipping-container-cells-for-victorian-prisons/5376832
https://www.abc.net.au/news/2014-04-09/more-shipping-container-cells-for-victorian-prisons/5376832
https://www.abc.net.au/news/2014-04-09/more-shipping-container-cells-for-victorian-prisons/5376832
https://www.abc.net.au/news/2014-04-09/more-shipping-container-cells-for-victorian-prisons/5376832
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c. Brasil, Paraná – Foz do Iguaçu. 
 

A Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, Paraná necessitou realizar obras de 

reforma na unidade. Devido a impossibilidade de acomodar os presos em outras instalações da 

região, foi construída uma cela temporária, para 8 presos.  

Baseada em um contêiner de 12 metros (40 pés), instalou-se 4 beliches, pia, aparelho 

sanitário, chuveiro e uma eclusa na entrada da cela. A pia e o vaso utilizados foram fabricados 

em aço inox e com acionamentos antivandalismo, garantido segurança no uso da cela.   

A ventilação natural do ambiente ocorre por meio de gradis instalados na parte superior 

de uma das paredes, bem como pela porta principal. Além disso, visando o conforto térmico, foi 

instalado um equipamento de ar condicionado. A cela foi coberta com instalação de toldos, 

garantindo proteção do sol e da chuva.  

A instalação operou com sucesso durante o período de reforma da delegacia. No 

momento, também pode ser usada como espaço de triagem e observação de novos presos que 

chegam à unidade.  

  

Figura 4 – Cela temporária – Vista externa – Delegacia Foz do Iguaçu – Paraná, Brasil.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Cela temporária – Vista interna (beliches, vaso sanitário e pia) – Delegacia Foz do Iguaçu – Paraná, Brasil. 
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Figura 6 – Cela temporária – Vista interna (beliches, eclusa e equipamento de ar condicionado) – Delegacia Foz do 

Iguaçu – Paraná, Brasil. 

 

 

Figura 7 – Cela temporária – Vista externa (cobertura em toldos) – Delegacia Foz do Iguaçu – Paraná, Brasil. 

 

d. Manual das Nações Unidas – “Regras de Mandela” 
 

A Organização das Nações Unidas, por meio de seu Escritório de Projetos e Serviços 

(UNITED NATIONS OFFICE FOR PROJECT SERVICES (UNOPS)) publicou em 2016 um manual 

técnico e operacional, baseado nas Regras de Mandela, para planejamento prisional.  
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Figura 8 – Capa do manual – UNOPS - TECHNICAL GUIDANCE FOR PRISON PLANNING 

 

Desde 2015, o “Padrão Mínimo de Regras para Tratamento de Presos” editado pela ONU 

(United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) recebe o nome de 

Regras de Mandela (The Nelson Mandela Rules), em homenagem a Nelson Rolihlahla Mandela 

que passou 27 anos preso por sua trajetória de luta por direitos humanos, igualdade, democracia 

e promoção de uma cultura de paz.  

Com base nessas regras, o Escritório de Projetos e Serviços da ONU (UNOPS) elaborou e 

publicou um manual técnico, voltado a orientar o projeto de unidades prisionais, bem como a 

sua operação. Trata-se um material utilizado mundialmente como referência em construções 

para o sistema prisional.  

No referido manual, em sua Seção B, destinada a orientações quanto ao perfil da 

unidade prisional (Prision profile), no tópico destinado ao tempo de vida útil da edificação (.05 

Expected lifespan), há indicações sobre instalações temporárias, para situações de emergência. 

O texto indica que em situações de transição podem ser usados contêineres de carga isolados 

para acomodação dos presos. Indica-se ainda que este tipo de solução não deve ser usada para 

o médio e longo prazo.  

Mais adiante no manual, há um Anexo específico sobre opções de implantação rápida 

(ANNEXURE 1: RAPID DEPLOYMENT OPTIONS). Esta seção aborda vários aspectos a serem 

considerados em situações em que é necessário prover instalações e acomodações de forma 

rápida, em situações transitórias ou de emergência.  
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Figura 9 –UNOPS - TECHNICAL GUIDANCE FOR PRISON PLANNING – pág 46 

 

Mais adiante no manual, há um Anexo específico sobre opções de implantação rápida 

(ANNEXURE 1: RAPID DEPLOYMENT OPTIONS). Esta seção aborda vários aspectos a serem 

considerados em situações em que é necessário prover instalações e acomodações de forma 

rápida, em situações transitórias ou de emergência.  

No tópico destinado ao Tipo Construtivo e Escolha de Materiais (Construction type and 

material choices) são citadas soluções leves fabricadas a partir de contêineres de carga, 

estruturas em aço, ao até mesmo sistemas em concreto pré-moldado.  

 

 

Figura 10 – UNOPS - TECHNICAL GUIDANCE FOR PRISON PLANNING – págs 230-231 
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e. Casos de implementações inadequadas no Brasil 
 

Alternativas construtivas já foram utilizadas de forma inadequada no Brasil. O caso mais 

emblemático ocorreu no Estado do Espírito Santo em 2008.  

Foram utilizados contêineres sem adaptações necessárias, com elevado número de 

presos e na forma de unidade permanente, diferindo em absoluto das indicações para o uso 

destas alternativas.  

 

Figura 11 – Instalação de contêineres no Estado do Espírito Santo (Foto: Carlos Alberto da Silva / Arquivo - A Gazeta) 

Conforme notícia veiculada no sítio eletrônico 

https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/cela-conteiner-motiva-pedido-de-

intervencao-no-espirito-santo/ em inspeção realizada pelo Conselho Nacional de Política 

Criminal e Penitenciária - CNPCP, havia contêineres com cerca de 40 presos. Ainda de acordo 

com a notícia, foram ativadas “celas micro-ondas”, com contêineres sem janela e 23 presos.  

O uso inadequado deste sistema, com violações flagrantes dos direitos humanos, 

acabou por estigmatizar a técnica construtiva. Importante ressaltar que qualquer método 

construtivo precisa ser aplicado de forma correta e com projeto e especificações que presem 

pela dignidade humana, com segurança e conforto adequado aos trabalhadores e presos da 

unidade. 

 

III. Estudos desenvolvidos no Depen – Alternativas   
 

Considerando as experiências mapeadas, bem como soluções de mercado, o Depen 

elaborou dois protótipos para utilização no momento de emergência.  

 

 

https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/cela-conteiner-motiva-pedido-de-intervencao-no-espirito-santo/
https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/cela-conteiner-motiva-pedido-de-intervencao-no-espirito-santo/
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a. Cela para 10 presos 
 

A proposta elaborada pelo Depen prevê uma cela em estrutura metálica, construída a 

partir da modificação e adaptação de um contêiner de 40 pés (12 metros). A cela coletiva 

projetada tem capacidade para 10 internos, acomodados em 5 beliches, possuindo eclusa e 

banheiro completo conforme visto nas imagens abaixo: 

 

Figura 12 – Planta baixa – cela para 10 presos – proposta Depen. 

 

Figura 13 – Projeção em 3D – cela para 10 presos – proposta Depen. 

 

i. Eclusa 
 

Como visto nas imagens acima a proposta do Depen contempla uma área de eclusa com 

dimensões de 1,50 x 2,35, totalizando uma área de 3,525 m², para permitir a abertura segura 

ECLUSA 

BELICHES 

BANHEIRO 
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das portas pelos agentes de segurança e para permitir a instalação de equipamento de 

refrigeração fora do alcance dos internos conforme visto no corte abaixo. 

 

Figura 14 – Corte lateral - eclusa – proposta Depen. 

A eclusa permitirá também a que a porta de entrada do contêiner possa ficar aberta em 

alguns momentos do dia, conforme definido pela segurança da unidade, proporcionando uma 

maior ventilação da área interna conforme visto na imagem abaixo. 

 

Figura 15 – Projeção frontal em 3D - eclusa – proposta Depen. 
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ii. Banheiro 
 

Como recomendado pela Resolução n° 09/2011 do CNPCP o contêiner possuirá banheiro 

com chuveiro, pia a vaso sanitário. A proposta do Depen ducha antivandalismo, pia e vaso 

sanitário em aço inox conforme visto na imagem abaixo. A parede que separa o banheiro das 

demais áreas será executada em chapa de aço lisa. 

A quantidade de um vaso sanitário e uma pia atende as recomendações da Resolução 

n° 09/2011 do CNPCP e NR18 que recomendam um vaso sanitário para cada 20 homens e um 

lavatório para cada 10 homens. 

O vaso sanitário, pia e chuveiro antivandalismo acoplados a estrutura favorecem a 

segurança pois, não podem ser quebrados ou retirados para serem utilizados como arma e ainda 

possuem e grande resistência do aço inox. 

 

Figura 16 – Planta baixa do banheiro – proposta Depen. 

 

 

iii. Área dos beliches 
 

A proposta do Depen possui 05 beliches totalizando a capacidade para 10 pessoas 

conforme visto na imagem abaixo. As camas serão executadas em aço inox atendendo a 

Resolução n° 09/2011 do CNPCP que recomenda que os mobiliários internos à cela deverão ser 

preferencialmente de alvenaria, concreto ou aço inox. 

Ressalta-se que a disposição das camas dos beliches obedece às normas de ergonomia 

e proporcionam um conforto adequado aos seus usuários.  
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Figura 17 – Imagem dos beliches – proposta Depen. 

 

Ressalta-se ainda que as dimensões de cada cama obedecem a Resolução n° 09/2011 

do CNPCP que recomenda que a menor dimensão destas deverá ser de 0,70 x 1,90 m conforme 

visto abaixo. 

 

Figura 18 – Imagem dos beliches – proposta Depen. 

 

iv. Sistema de iluminação 
 

A proposta prevê uma iluminação por luminária de LED direcionável, instalada na eclusa, 

além da iluminação natural oriunda das janelas (gradis). 
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v. Sistema hidrossanitário 
 

A proposta prevê o abastecido por meio de caixa d’água localizada acima do banheiro, 

que alimenta a instalação sanitária metálica, bem como o chuveiro que será com saída de teto. 

As tubulações do sistema hidrossanitário serão externas ao contêiner e caberá a unidade 

prisional a ligação dos pontos de abastecimento de água da caixa d’água e coleta de esgoto. 

 

vi. Sistema de Ventilação e Refrigeração 
 

Para melhorar o conforto térmico no interior dos contêineres a proposta apresentada 

pelo Depen prevê a instalação de aparelho de ar condicionado no interior destas estruturas. 

Conforme visto na Imagem 04 a unidade evaporadora do aparelho de ar condicionado 

seria instalada na eclusa, evitando assim o acesso dos internos a este equipamento. Já a unidade 

condensadora seria instalada no teto do contêiner. 

A priori a proposta do Depen prevê um aparelho de ar condicionado com capacidade de 

24.000 BTUs. 

Está previsto também sistema de exaustão e filtragem de ar, alimentados por circuitos 

dedicado. 

 

vii. Sistema Elétrico 
 

Toda a fiação, quadros e demais componentes do sistema elétrico dos contêineres se 

localizará na parte externa destas estruturas. A ligação a rede de energia existente no local de 

sua implantação deverá ser providenciada pela unidade prisional que utilizara essas estruturas 

como celas provisórias. 

 

viii. Cobertura 
 

Além da vedação de cobertura, permitindo a segurança no uso da cela, está prevista a 

implantação de telhado em duas águas, utilizando telhas com isolamento termoacústico para 

maior conforto ambiental.  
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b. Cela para 4 presos  
 

As celas para 4 presos, possuem as mesmas características descritas para o modelo 

anterior. Diferem quanto ao comprimento, passando de 12 m para 6 metros, e a redução no 

número de beliches para 2 unidades.  

 

Figura 19 – Planta baixa – proposta Depen – cela com 4 vagas. 
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Figura 20 – Corte lateral – proposta Depen – cela com 4 vagas. 

 

c. Demais especificações técnicas 
 

Além dos desenhos técnicos prevê-se os seguintes requisitos: 

 

• Cobertura das celas e revestimento externo das paredes utilizando-se telhas 

termoacústicas visando conforto térmico.  

• Previsão de instalação de circulação de ar forçada e/ou aparelho de climatização.  

• Utilização de eclusa para maior segurança nos momentos de movimentação de 

presos.  

• Área interna livre para circulação dos presos e com possibilidade de instalação de 

conjunto mesa/banco para refeição e outras atividades.  

• Sistema de detecção automática de incêndio.  

• Alocação na parte externa de extintores de incêndio. 

• Previsão de instalação de higienizadores de mãos na entrada da cela.  

 

IV. Prospecções de soluções no mercado 
 

Foi iniciada pela equipe do Depen prospecções no mercado visando encontrar soluções 

que possam ser usadas de forma adequada durante a crise da pandemia.  As soluções buscadas 

concentraram-se em instalações para abrigo do presos (celas), bem como de módulos de saúde 

para atendimento de presos doentes.  
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a. Celas - Proposta A (base modelo Depen, mas com inserção de 

filtragem do ar) 
 

Uma das alternativas encontradas, denominada “Proposta A” neste documento, é a 

implementação de uma cela para até 10 presos, acomodados em 5 beliches. A solução prevê a 

instalação de ventilação mecanizada, por meio de exaustão de ar. O ar expelido pelo 

equipamento, passa por um sistema de filtragem de forma impedir a propagação do vírus pelo 

ar externo à cela. A proposta indica o uso de cobertura com telha termoacústica, piso em 

concreto, vaso e pia em aço inox e antivandalismo. A parte externa com pintura em argamassa 

polimérica acrílica, para redução de aquecimento por incidência solar.  

 

Figura 21 – Vista superior da “Proposta A” 

 

 

 Figura 22 – Vista lateral da “Proposta A” 

 

b. Celas - Proposta B (usando montagem com chapas SAC 300) 
 

A segunda opção encontrada no mercado utiliza sistema de montagem metálico, com 

chapas SAC 300 e isolamento termo acústico. A cobertura é feita por telhas com material 

isolante térmico. Neste documento identifica-se esta opção como “Proposta B”. 
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Neste caso, as peças metálicas são transportadas até o local de destino, para então ser 

realizada a montagem da unidade.  

O fabricante optou em especificar o pé direito em 3,5 metros, de forma a aumentar o 

volume de ar no recinto. Na proposta recebida não há indicação de uso de ventilação forçada 

ou sistema de climatização. Porém, considerada a estrutura indicada, é possível a inserção 

destes elementos.  

 

Figura 23 – Vista superior da “Proposta B” 
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Figura 24 – Vista lateral da “Proposta B” 

 

 

Figura 25 – Arranjo de duas celas formando pátio de sol ao meio – vista lateral - “Proposta B” 
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Figura 26 – Arranjo de duas celas formando pátio de sol ao meio – vista superior - “Proposta B” 

 

 

Figura 27 – Arranjo de duas celas formando pátio de sol ao meio – projeção em 3D - “Proposta B” 
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Figura 28 – interior da cela – projeção em 3D - “Proposta B” 

 

 

Figura 29 – interior da cela – detalhes dos gradis de ventilação - “Proposta B” 

 

c. Módulos de Saúde 
 

O Depen também está procurando no mercado soluções para implementação rápida e 

temporária para módulos de saúde. As soluções encontradas até o momento, baseiam-se em 

estruturas metálicas pela facilidade de transporte e montagem.  

Uma das propostas recebidas contempla a instalação de módulos para 68, 44 ou 21 

leitos.  
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Figura 30 – Módulo de saúde – Planta Baixa – 68 leitos 

 

 

Figura 31 – Módulo de saúde – Planta Baixa – 44 leitos 
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Figura 32 – Módulo de saúde – Planta Baixa – 21 leitos 

 

Outra proposta recebida é baseada na instalação de módulos de 2 leitos, conforme 

ilustrado nas imagens a seguir. A proposta é baseada na adaptação de contêineres de 6 metros 

de comprimento. 

 

Figura 33 – Módulo de saúde – Vista superior em 3D – 2 leitos 
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Figura 34 – Módulo de saúde – Vista superior em 3D – 2 leitos 

 

 

Figura 35 – Módulo de saúde – Projeção em 3D – 2 leitos 



  

Página 25 de 35 
 

 

Figura 36 – Módulo de saúde – Projeção em 3D – 2 leitos 

 

 A terceira opção mapeada no mercado utiliza a adaptação de contêineres de 12 metros 

para 6 leitos e mesa de atendimento.  

 

Figura 37 – Módulo de saúde – 6 leitos 

 

 

Figura 38 – Módulo de saúde – 6 leitos 
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Figura 39 – Módulo de saúde – 6 leitos 

 

Figura 40 – Módulo de saúde – 6 leitos 

 

d. Demais soluções alternativas 
 

Cita-se ainda a possibilidade de uso de instalações temporárias, normalmente 

destinadas a abrigar pessoas desabrigadas por desastres naturais ou por situações de refúgio. 

Tais soluções em geral contemplam recintos de moradia temporária e que mediante avaliação, 

poderiam abrigar presos de determinados regimes e comportamento.  
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Figura 41 – abrigo desmontável 

 

 

Figura 42 – abrigo desmontável  

 

V. Diretrizes básicas de arquitetura penal  
 

Nesta seção irá se apresentar uma breve comparação da proposta elaborada pelo Depen 

e as diretrizes básicas de arquitetura penal.  

 

a. Pé-Direito 
 

O pé-direito de um compartimento ou pavimento é a altura entre o seu piso e o forro 

conforme visto na imagem abaixo: 
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Figura 43 – Definição de pé-direito  

 

De acordo com ABNT NBR 15.575-1 a altura mínima de pé-direito deverá ser de 2,50 m. 

Tendo como base esta indicação da referida norma pode-se fazer uma comparação a estas 

dimensões dos contêineres standard e high clube conforme visto na tabela abaixo. 

Tipo Pé-Direito Padronizado 
(m) 

Revestimento interno de 
piso (m) 

Pé-direito livre 
(m) 

Standard 2,390 0,10 2,290 

High Clube 2,698 0,10 2,598 
Tabela 2 – Medidas padronizadas de contêineres  

 

Como visto acima, descontando a espessura do revestimento interno do piso do 

contêiner que na proposta apresentada pelo Depen será composto de piso antiderrapante e 

camada de concreto ou chapa de aço, somente a altura livre do pé-direito do contêiner do tipo 

high clube atende ao disposto na ABNT NBR 15.575-1 no que se refere a altura mínima do pé-

direito. 

Contudo, a pequena alteração no pé-direito do contêiner do tipo standard em relação 

ao estabelecido pela norma não prejudicará, a priori, as condições de conforto ambiental e de 

uso das celas tendo em vista que o volume total do contêiner é maior que o indicado pela 

Resolução n° 09/2011 do CNPCP para celas com capacidade de 10 detentos. 

 

b. Dimensões mínimas indicadas na Resolução n° 09/2011 do CNPCP 
 

Conforme consta na Resolução n° 09/2011 do CNPCP as celas deverão ter as seguintes 

dimensões mínimas:  
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Tabela 3 – Medidas indicadas na Resolução n° 09/2011 do CNPCP 

 

Conforme visto acima, a Resolução n° 09/2011 do CNPCP não contemplou as dimensões 

mínimas para celas com 10 detentos. Contudo, utilizando-se a área de 13,85 m² para seis presos, 

pode-se extrapolar que para 10 presos seja necessário 23,08 m². Em relação ao volume da cela, 

repetindo-se a comparação de 34,60 m³ para seis presos, extrapola-se para 57,67 m³. 

 

Utilizando as dimensões dos contêineres standard e high clube indicadas na Imagem 01 

foi possível calcular as áreas e volumes conforme indicado na tabela abaixo: 

 

Tipo 
Comprimento 

(m) 
Altura 

(m) 
Largura 

(m) 
Volume Total 

(m³) - A 
Area Total 

(m²) - B 

Volume da 
eclusa 

(m³) - C 

Área eclusa 
(m²) -D 

Volume Útil (m²) 
- utilização dos 
detentos (A-C) 

Área Útil (m²) - 
utilização dos 
detentos (B-D) 

Standard 12,032 2,290 2,350 64,750 28,275 8,072 3,525 56,687 24,750 

High 
Clube 

12,032 2,598 2,350 73,459 28,275 9,158 3,525 64,301 24,750 

Tabela 4 – Medidas padronizadas e cálculos 

 

Com base nos valores obtidos nos cálculos de área mínima e cubagem mínima para os 

contêineres do tipo standard e high clube podemos compará-los aos parâmetros calculados para 

as celas com capacidade de 10 detentos conforme visto abaixo: 

  

Tipo 
Cubagem mínima 

(m³) 

Cubagem mínima 
Resolução n° 

09/2011 (m³) - 
extrapolada 

Área mínima (m²) 
Área mínima 
Resolução n° 
09/2011 (m²) 

Standard 56,687 57,67 24,750 23,08 

High Clube 64,301 57,67 24,750 23,08 
Tabela 5 – Medidas padronizadas e cálculos 
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Como visto acima as dimensões mínimas de área dos contêineres do tipo standard e 

high clube atendem ao solicitado pelas diretrizes.  

Já as dimensões mínimas de cubagem do contêiner do tipo high clube atende ao 

calculado para a cela de 10 detentos, entretanto, o do tipo standard não atende esta dimensão. 

Apesar disto, como dito acima, vislumbra-se que esta pequena diferença não trará prejuízos 

para o conforto ambiental e ergonômico e a utilização das celas. 

Tendo como base os valores de mínimos para o diâmetro das celas estabelecido pela 

Resolução n° 09/2011 do CNCPC verifica-se que os contêineres do tipo standard e high clube 

não atendem esta medida tendo em vista que sua largura é padronizada e de 2,350 m e a 

indicada pelo CNPCP de 2,85 m. No entanto, vislumbra-se que esta diminuição do diâmetro 

mínimo não trará prejuízos aos usuários das celas. 

No caso da cela para 4 presos, a área mínima e cubagem mínima estão atendidas para 

ambos os tipos de contêineres. Para o de menor dimensões: 

Área mínima pelo CNPCP: 8,40 m² 

Área do estudo: 12,04 m² 

Cubagem mínima pelo CNPCP: 21 m³ 

Cubagem do estudo: 27,7 m³ 

 

c. Conforto ambiental 
 

Ressalta-se que a proposta do Depen prevê, além de aparelho de ar condicionado, 

sistema de isolamento térmico externo aos contêineres e ainda a sua proteção por um telhado 

composto de telhas sanduiche com proteção térmica conforme visto na imagem abaixo: 

 

Figura 44 – Telhado – proposta Depen 
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Além dos componentes citados acima a proposta apresentada pelo Depen conta com 

esquadrias em grades com dimensões de 1,10 x 0,50 m e 10,0 x 0,50 m, conforme visto na 

imagem abaixo, totalizando uma área aberta para ventilação de 5,550 m², ou seja, 

aproximadamente 22,42% de abertura em relação a área do piso. Ressalta-se que esta 

configuração de janela busca não fragilizar a coluna de canto de porta e coluna de canto de 

extremidade que fazem parte da estrutura dos contêineres, e a área na qual será instalado o 

gradil da eclusa. 

 

Figura 45 – Janelas em grade na lateral das celas  – proposta Depen 

 

Ressalta-se que, como há previsão de eclusa com gradil, as portas dos contêineres 

poderão ser abertas conforme gestão da segurança da unidade prisional na qual esta estrutura 

será instalada facilitando ainda mais a circulação do no interior das celas. 

 

d. Outros aspectos 
 

Conforme Resolução 9/2011-Tabela 20, existe um programa de necessidades para o 

Módulo de Vivência Coletiva. A depender da disposição das celas coletivas, alguns ambientes do 

programa não poderão ser ampliados, devendo ser usado, na medida do possível, ambientes 

existentes na Unidade (Sala de Controle, Pátio de Sol, Área Coberta, Distribuição de refeições). 

A resolução também indica proporção de celas individuais, função da capacidade da 

unidade. Uma vez que a expansão prevista é só de celas coletivas, o incremento proporcional 

de celas individuais não está contemplado.  

Em relação a capacidade da unidade, a resolução traz em seu escopo os limites máximos 

apresentados na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Capacidade máxima das unidades – Resolução 9/2011 - CNPCP 
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Figura 46 – Programa de necessidades celas coletivas (Tabela 20) – Resolução 9/2011 - CNPCP 

 

Considerando que as vagas são temporárias e provisórias, os limites máximo para os 

estabelecimentos poderiam ser temporariamente suspensos. Provavelmente as maiores 

unidades, que já atingiram ao limite máximo, são as que mais precisaram de procedimentos de 

isolamento e triagem.  

 

e. Módulo de Saúde 
 

No programa são diversos ambientes previstos, bem como suas áreas mínimas. A título 

de exemplo citam-se: consultório odontológico, estoque, sala de coleta de material para 

laboratório, cela de espera, cela de observação, central de material esterilizado/expurgo e 

rouparia.  

Considerando as necessidades da emergência da COVID-19, caberia às equipes de saúde 

indicar os ambientes mínimos necessários ao atendimento e cuidados médicos, sendo sugestiva 

a suspensão temporária do programa completo.  
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Figura 47 – Programa Módulo de Saúde  (Tabela 13) – Resolução 9/2011 - CNPCP 


