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RESUMO:  

 

O sistema carcerário nacional enfrenta uma crise em todos os âmbitos. A gestão não tem sido eficaz no que diz 

respeito à manutenção. Os presídios sofrem com uma estrutura precária e sem suporte. Os presídios PPPs eram 



tratados como a alternativa mais viável para a solução desses problemas e hoje são questionados em diversos 

países que utilizam as PPPs. Faltam profissionais capacitados para a gestão dos ativos penitenciários. Todos 

esses problemas referentes a manutenção e conservação da estrutura penitenciária atenuam o problema da 

ineficiência carcerária e podem ser agravantes de possíveis rebeliões. 

 

PALAVRAS-CHAVE: MANUTENÇÃO; PRESÍDIOS; ENGENHEIRO DE MANUTENÇÃO 

  

ABSTRACT: 

 

The national prison system faces a crisis in all areas. Management has not been effective with regard to 

maintenance. Prisons suffer from a precarious and unsupported structure. PPP prisons were treated as the most 

viable alternative for solving these problems and today are questioned in several countries using PPPs. There is a 

shortage of qualified professionals for the management of prison assets. All these problems concerning the 

maintenance and preservation of the penitentiary structure alleviate the problem of prison inefficiency and may 

aggravate possible rebellions. 
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1 INTRODUÇÃO 

O sistema prisional brasileiro sofre com a má 

administração. Prisões geridas tanto pelo poder 

público quanto pelo capital privado enfrentam 

problemas como superlotação, condições insalubres e 

rebeliões (BARROS, 2017). 

Os recentes eventos ocorridos nos presídios no 

Maranhão são apenas a ponta do iceberg dos 

problemas enfrentados pelo sistema prisional 

brasileiro. Restrições orçamentárias e limitações 

técnicas são algumas das diversas dificuldades que o 

Poder Público enfrenta para construir novas unidades 

prisionais, bem como manter e gerenciar as já 

existentes. Nesse cenário, as parcerias público-

privadas (PPPs) despontam como uma alternativa 

capaz de lidar tanto com o déficit de vagas como com 

a qualidade dos serviços públicos prestados aos 

detentos. Por meio de PPPs, é possível alocar ao 

parceiro privado a responsabilidade pela construção 

de novas unidades (ou a reforma das já existentes), 

bem como pela sua manutenção e gestão. Dentre as 

atividades a serem prestadas pelo particular, podem 

estar serviços de zeladoria (manutenção predial), 

hotelaria (alimentação, limpeza e vestuário), 

segurança interna e atividades voltadas aos presos, 

tais como serviços médicos, psicológicos, 

educacionais e de capacitação profissional. Já as 

atividades de execução penal dos presos são 

indelegáveis e permanecem exclusivamente com o 

Poder Público (RODRIGUES, 2014). 

No cenário internacional, o uso de PPPs para a 

construção, reforma e manutenção de presídios já 

encontra exemplos diversos, especialmente na Europa 

e Estados Unidos. No Brasil, o uso de PPPs para a 

construção e manutenção de presídios também não é 

novidade – embora seu uso no setor seja ainda 

incipiente. 

 

2 JUSTIFICATIVA  

Devido às estruturas antigas e mal conservadas, faz-

se necessária análise do risco oferecido aos usuários, 



 

ao meio ambiente e ao patrimônio – que interferem e 

prejudicam a saúde e habitabilidade, frente ao 

desempenho dos sistemas construtivos e elementos 

vistoriados da edificação, especialmente a estrutura e 

instalações elétricas e hidrossanitárias. As regras 

gerais e específicas a serem obedecidas na 

manutenção e conservação das edificações são 

definidas e aplicadas pelo CREA, IBAPE, e pelas 

normatizações, cabe a ABNT, a saber, a NBR 5674 

que trata da manutenção em edificações. Dentro 

disso, a manutenção predial e dos equipamentos é de 

fundamental importância para análise técnica ou da 

condição de habitabilidade. 

 

3 DESENVOLVIMENTO 

3.1 O PROBLEMA DOS PRESÍDIOS NO PAÍS E AS PPP’S 

O Brasil passa, nos dias atuais, por uma crise no 

sistema carcerário brasileiro. Essa crise é provocada 

por diversos motivos: superlotação das celas, 

condições insalubres, precariedades das estruturas, 

falta de manutenção, epidemia de doenças, dentre 

outros motivos. 

Equipamentos que garantiriam a segurança dos 

presídios estão parados por falta de manutenção, 

como é o caso dos Scanners corporais de Brasília. Em 

notícia divulgada no site G1, dois de oito scanners de 

presídios em Brasília estavam parados por falta de 

manutenção. O contrato de compra dos equipamentos 

garantia dois anos de manutenção preventiva e 

corretiva. Porém, após o término do contrato, a 

garantia não foi renovada, evidenciando um completo 

descomprometimento com a gestão dos ativos das 

penitenciárias.  

Já no estado do Amazonas, a suspensão de um 

contrato faz com que os bloqueadores de sinal de 

celular em, ao menos, cinco presídios estejam sem 

funcionar. A empresa Polsec, responsável pelos 

aparelhos, alega que a interrupção do serviço ocorreu 

por falta de equipamentos. A empresa ainda alega que 

haveria faturas abertas relativas a 2015. A Secretaria 

de Administração Penitenciária diz que a tecnologia é 

obsoleta (BERTA, 2017). 

Pelo previsto no contrato com a Polsec, o estado 

repassaria cerca de R$ 128 mil por mês para a 

manutenção do sistema. A empresa diz que os 

trabalhos consistiam em manutenção preventiva, com 

vistorias semanais nas unidades que, através de um 

software específico, detectavam qualquer falha nos 

aparelhos; e manutenção corretiva, que incluía 

inclusive proteção especial a módulos que estivessem 

sendo alvos de ataques. 

É comum encontrar em inspeções prediais realizadas 

em presídios diversas anomalias e falhas no que diz 

respeito às edificações dos presídios. Segundo o 

IBAPE/RS (2017), são necessários alguns 

levantamentos técnicos da estrutura predial: 

levantamento físico; projeto de ampliação (localização 

e planta baixa – pavilhões); projeto básico 

hidrossanitário; relatório de tramitação de processos 

licitados do presídio central; relatórios de andamento 

de obras e relatório das atividades de obras do 

presídio central. 

Dentro desses levantamentos, os sistemas principais 

a serem inspecionados são: Estruturas de concreto 

armado: pilares, lajes e vigas; vedações e alvenarias: 

revestimentos e fachadas; Instalações elétricas: 

Entradas de energia, subestação, refletores de 

iluminação e SPDA (sistema de proteção contra 

descargas atmosféricas); instalações hidrossanitárias: 

Reservatórios, sanitários e redes de esgoto; cobertura 

e impermeabilização; Combate de incêndio: PPCI 

(Plano de Prevenção e Combate contra Incêndio). 

Conforme Ariovaldo Pires (2005), a possibilidade de 

os presídios serem feitos por meio das PPPs 

desenha-se como a solução mais imediata para a 

administração pública. 

A lei que aprovou as parcerias público-privadas 

(PPPs) introduziu a possibilidade de os contratos de 



parceria ser caracterizados como contratos de 

concessão administrativa. Concessão administrativa 

consiste na nomenclatura dada aos contratos de PPP 

firmados junto a setores nos quais não há a 

possibilidade de se exigir do cidadão o pagamento de 

tarifa pelo uso do serviço, ou seja, são contratos em 

que o parceiro privado irá prestar serviços e será 

remunerado diretamente pela administração pública. 

Serão configurados como concessão administrativa 

projetos de PPP destinados à construção e/ou 

operação de presídios, escolas, hospitais e centros 

administrativos, dentre outros. Mas, quanto à 

concessão de presídios com a adoção da metodologia 

da PPP, esta tem causado na sociedade diferentes 

reações. 

Os entusiastas das PPPs não vêem problema algum 

na aplicação das parcerias em presídios. Ao contrário, 

acreditam consistir a PPP em uma solução para a 

superlotação carcerária e a possibilidade de se 

permitir aos presidiários a efetiva reintegração à 

sociedade. Os opositores, por sua vez, consideram-na 

temerária, posto que acreditem que a guarda de 

presos é um compromisso vital do Estado.  

 

3.2 AS PPP’S NOS EUA 

Em agosto de 2016, o ex-presidente dos EUA Barack 

Obama anunciou o fim gradual dos presídios privados.  

De acordo com uma auditoria feita pelo Departamento 

de Justiça norte-americano constatou que as unidades 

privadas têm mais problemas no que diz respeito à 

segurança, estrutura e saúde dos detentos do que as 

unidades de administração pública (GAMA, 2016) 

 

Figura 1 – Imagem PPP nos EUA 

3.3 As PPP’s no Chile e Reino Unido 

No entanto, antes de se apoiar ou criticar a utilização 

das PPPs para o sistema prisional, é preciso se 

compreender como essa parceria será configurada. É 

necessário antes traçar um panorama das 

experiências de PPP em presídios de outros países. 

Contratos de PPP para a construção, operação e 

manutenção de presídios já são realidade em países 

como o Reino Unido e o Chile. (PIRES, 2005) 

País precursor das PPPs, o Reino Unido possui dez 

presídios sob a responsabilidade da iniciativa privada. 

No Chile, o governo federal iniciou, há cinco anos, um 

programa que tem como objetivo viabilizar a 

concessão de dez presídios por meio das PPPs 

(PIRES, 2005). 

 

 

Figura 2- Unidade prisional de Acheson, Inglaterra 

Os modelos chileno e inglês, assim como a legislação 

brasileira, vedam a construção desvinculada da 

operação de presídios. A guarda de presos no Chile 

permaneceu sob a responsabilidade das autoridades 

policiais e a operação dos presídios se dá consoante 

uma severa política de qualidade. Já os ingleses 

optaram pela transferência da guarda para o parceiro 

privado, que presta esse serviço consoante uma rígida 

regulamentação do ente público. 

 

Figura 3 – Unidade Prisional no Chile 



 

 

3.4 POPULAÇÃO CARCERÁRIA 

De acordo com dados recolhidos pelo Centro 

Internacional de Estudos Carcerários do ano de 2010, 

os cinco países com maior população de presidiários 

são os Estados Unidos, China, Rússia, Brasil e Índia. 

País Total de Detentos Taxa de Detentos  

EUA 2239751 716 

China 1648542 121 

Rússia  681625 475 

Brasil 584003 274 

Índia 385135 30 
Tabela: População Carcerária e Taxa de Detentos a cada 100 mil 

Entre os países com menores populações carcerárias 

estão Malta, Guiné Equatorial, Luxemburgo, Guiana 

Francesa e Djibuti. A Suécia ocupa o 112º posto na 

pesquisa de população carcerária. 

 

3.5 TAXA DE HOMICÍDIOS NO MUNDO 

Desse cenário pode-se que concluir que 

encarceramento em massa não leva a queda nos 

números da violência. 

Os EUA, apesar da 3º melhor posição no ranking 

entre os países de desenvolvimento humano muito 

elevado, apresentaram uma taxa de 4,8 mortes para 

cada grupo de 100.000 habitantes, em 2010, ficando 

com a 5º maior taxa de homicídios entre os países 

com alto grau de desenvolvimento. Já se entre os 

cinco países melhores colocados no ranking do IDH, 

Noruega (1º), Austrália (2º), Holanda (4º) e Alemanha 

(5º), os EUA são o país com o maior número de 

mortes por 100.000 habitantes, registrando quase 5 

vezes mais que o segundo colocado, a Austrália, que 

registrou em 2009 uma taxa de 1 homicídio para cada 

grupo de 100.000 habitantes. 

Ranking País 
Taxa de  

Homicídios 
IDH 

1 Noruega 0,72 0.949 

2 Austrália 1,2 0.939 

3 EUA 5 0.920 

4 Holanda 1,1 0.924 

5 Alemanha 0,8 0.926 

108 Brasil 54,7 0,699 
Tabela: Relação IDH e Taxa de Homicídios 

De acordo com a Revista Exame, os dados utilizados 

são os mais recentes disponíveis em cada caso. 

Confira a comparação mundial completa (ordenada 

por taxa de homicídios entre jovens) onde pode-se 

notar que o Brasil é o sétimo pais com maior taxa de 

homicídios no mundo: 

 

Tabela: Maiores Taxas de Homicídios em 2010 

A diferença entre os países, como Noruega e Brasil, é 

a seguinte: enquanto lá os presos saem e 

praticamente não cometem crimes, respeitando a 

população, aqui os presos saem roubando e matando 

pessoas. Mas essas são consequências 

aparentemente colaterais, porque a população 

manifesta muito mais prazer no massacre contra o 

preso produzido dentro dos presídios. Isso faz com 

que aumente a população carcerária do pais e 

consequentemente, há um aumento dos gastos 

operacionais dos presídios que inclui também as 

manutenções dos mesmos. 

 

4 O ENGENHEIRO DE MANUTENÇÃO  

Ao Engenheiro de Manutenção, é requisitado 

compartilhar decisões, informações e riscos, uma 

nova forma de compreender e lidar com o poder e 

com a competição. Tornar-se mais assertivo, ao dizer 

o que pensa e o que é preciso fazer, é desafio que 

exige coragem para enfrentar pessoas de posição 

hierárquica mais elevada, até então, além de vistas 

como merecedoras de respeito também de reverência, 



além de superar velhos conceitos e crenças 

ultrapassadas, demanda apoio para o 

autoconhecimento (ZEN, 1996). 

 

O Engenheiro de Manutenção vai desempenhar um 

papel fundamental na modernização e manutenção 

das propriedades das unidades prisionais. No qual ele 

pode empregar uma ampla gama de conhecimentos 

de manutenção de uma reparação integral e para 

oferecer um serviço de manutenção de qualidade em 

diversas áreas. Onde pode-se observar um excelente 

investimento em seu desenvolvimento, a fim de 

aprender novas habilidades e além do 

desenvolvimento em posições de liderança. 

 

Em geral os Engenheiros de Manutenção Elétrica 

apoiam os Gerentes Técnicos na prestação de um 

serviço abrangente de reparos e manutenção de 

sistemas elétricos e eletrônicos como CCTV, sistemas 

de bloqueio, Sistemas de Gerenciamento de Edifícios 

(BMS), sistemas de aquecimento e ventilação em 

cada prisão. 

 

 

Figura 4 - Manutenção Elétrica em Unidades Prisionais 

Os engenheiros de manutenção mecânica apoiam os 

mecânicos e técnicos na prestação de um serviço 

relacionados a reparos e manutenção para os 

sistemas mecânicos em cada estabelecimento 

prisional, como encanamento, sistemas de 

gerenciamento de energia de construção (BEMS), 

gás, aquecimento e sistemas de ventilação. 

 

Figura 5 - Manutenção de Sistema Hidráulico 

Já os Engenheiros de Manutenção de Sistemas dão 

apoios na prestação de um serviço abrangente de 

reparo, diagnóstico, detecção e manutenção de 

sistemas em cada prisão. Estes incluem sistemas de 

segurança, Sistemas de Gestão de Energia de 

Edifícios (BEMS), redes, bloqueio mecânico e vending 

de chaves. 

Por fim os engenheiros de manutenção de edifícios 

suportam e trabalham com a equipe de gerenciamento 

de área na entrega de todos os aspectos da 

manutenção de edifícios de propriedade - inspeções, 

tecido, instalações, substituições e reparos. 

 

4.1 QUALIFICAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA MANUTENÇÃO 

Multiqualificação é um dos requisitos para lidar com o 

setor de manutenção e geralmente o os trabalhadores 

tem grande vivência e experiências em manutenção e 

reparação de tarefas, tais como manutenção 

mecânica e obras de construção e reparos ou estar 

dispostos a desenvolver essas habilidades. 

Além disso, os profissionais devem ter conhecimentos 

em:  

• Conhecimento sólido de Legislação de Saúde 

e Segurança, Sistemas de Trabalho Seguros 

e planejamento de contingência;  

• Capacidade de interpretar e trabalhar a partir 

de desenhos, instruções e especificações;  



 

• Conhecimento em sistemas e pacotes de TI 

que incluem o Outlook, Sistemas Web e 

específico à área da manutenção;  

• Capacidade de tomar decisões e resolver 

problemas dentro de parâmetros claramente 

definidos. 

 

Dentro de um presídio, torna-se primordial as 

realizações de manutenções corretivas, preventiva e 

preditiva em obras presentes em todo o 

estabelecimento conforme instruído, isso garante bom 

funcionamento e um maior ciclo de vida das 

instalações, equipamentos e sistemas. 

 

Figura 6 – Vistoria de Manutenção em Celas Prisionais 

 

O Monitoramento e ajuste os sistemas de controle 

específico à determinadas áreas, garante o 

desempenho ideal dentro das diretrizes, bem como a 

inspeção e testes. Fornecimento de suporte técnico e 

aconselhamento sobre questões manutenções aos 

responsáveis técnicos e outros funcionários, é 

essencial. Quando se tem um defeito deve-se avaliar 

e encomendar peças e equipamentos necessários 

para tarefas individuais, em conjunto com o 

administrador. Logo após a falha o equipamento dever 

ser inspecionado a fim de constatar o motivo da falha, 

para tomar providências para que as falhas não se 

repitam. 

Os responsáveis pela manutenção têm que assumir a 

responsabilidade prática por todas as instalações e 

fornece relatórios de condições preventivas oportunas 

ao Gerente Técnico. Além disso, deve-se manter um 

ambiente de trabalho seguro e saudável através de 

verificações e ensaios regulares de aparelhos e 

instalações eléctricas de acordo com a legislação 

aplicável. Participar de um turno "on call" para reparos 

de emergência. Fornecer cobertura de área quando 

necessário. 

 

5 CONCLUSÃO 

Os presídios no Brasil, de modo geral, sofrem com a 

falta de manutenção. Muitas estruturas são antigas e 

mal-conservadas, atenuando todo o problema da falta 

de manutenção. Diversos presídios estão com 

equipamentos para garantir a segurança 

(bloqueadores de sinal de celular, scanner corporal, 

etc) quebrados, por falta de manutenção e a estrutura 

predial sofre com a degradação e envelhecimento: 

trincas e rachaduras, ferragem exposta, vazamento 

nas tubulações hidrossanitárias, fiação elétrica 

exposta e desencapada, estruturas metálicas 

enferrujadas, dentre outros diversos problemas. 

Os presídios PPP’s, administrados por empresas 

privadas, que seriam tratados como uma alternativa 

viável para a solução de problemas referentes à 

gestão como um todo, são alvos de críticas ao redor 

do mundo.  

Dentro de todo esse contexto, observa-se que há um 

desleixo no Brasil no que diz respeito à manutenção 

em presídios. Faltam profissionais técnicos 

(engenheiros de manutenção e profissionais de 

manutenção), falta verba para a correta manutenção e 

falta planejamento para realização de uma 

manutenção pontual e efetiva. 

Esse cenário atenua a crise no sistema penitenciário 

nacional, criando condições propicias, juntamente com 

os outros problemas carcerário, para o agravamento 

fatal de possíveis rebeliões. 
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