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“ Sob a direção de um forte 
general, não haverá jamais 
soldados fracos. ” 

- Sócrates 



RESUMO 

 

A questão da habitação está intrínseca ao desenvolvimento dos povos desde os 
primórdios, colocando-se sempre como uma necessidade básica e desafiadora 
para a arquitetura. Nesse contexto, pode-se observar o papel fundamental da 
moradia no decorrer da história, favorecendo o surgimento de novas tecnologias 
e movimentando a economia em tempos conturbados de crises ou guerras. 
Das novas técnicas construtivas aplicadas à moradia, observa-se também o 
crescente uso de contêineres marítimos e materiais afins, atendo-se a questão 
sustentável difundida a partir de 1972. Essa preocupação com o meio ambiente, 
gerou um movimento muito grande no reaproveitamento de materiais que 
trouxessem menor impacto, o que contribuiu para o uso do contêiner na 
construção civil.  
O contêiner proporciona uma série de fatores benéficos na obra, que garantem 
agilidade, segurança, economia com insumos e mão de obra, visto que, podem 
ser transportados prontos até o terreno. Esses benefícios quando bem 
empregados, podem contribuir para baixar os custos finais e tornar acessível ao 
público de baixa renda, residências planejadas da reutilização desse material, o 
qual pode contribuir de forma significativa para melhorar a qualidade de vida e o 
conforto dos residentes. 
Há uma série de profissionais empregando de forma hábil e eficiente contêineres 
para suas obras, sem que isso se torne um entrave no partido arquitetônico, 
porém, torna-se um desafio a mais para contemplar a adaptação da arquitetura 
do local.  

 

Palavras-chave: habitação, container, sustentabilidade, moradia popular, 
arquitetura. 
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1 INTRODUÇÃO 

Para Motta (2017) a questão da habitação pode ser considerada, na 

atualidade, um dos principais problemas sociais urbanos do Brasil. 

Segundo Moraes (2008): 

O direito à moradia adequada é, incontestavelmente, assegurado nas 
legislações internacional e nacional de proteção aos direitos humanos.  
Encontra-se, ainda, textualmente expresso na Declaração Universal de 
Direitos Humanos e em outros tratados internacionais de direitos 
humanos, como o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais 
e Culturais, de 1966. 

Conforme Cardoso (2017, pg. 2) a complexidade e a importância do 

problema habitacional exigem empenho e competência renovados. 

Há uma grande preocupação no que toca o tema da moradia urbana, 

sobretudo, em grandes centros urbanos e regiões metropolitanas, nas quais, 

pode-se observar um grande e acelerado crescimento. 

Se o índice de urbanização pouco se alterou entre o fim do período 
colonial até o final do ´século 19 e cresceu menos de quatro pontos 
nos trinta anos entre 1890 e 1920 (passando de 6,8% a 10,75), foram 
necessários apenas vinte anos, entre 1920 e 1940, para que essa taxa 
treplicasse passando a 31,24%. (SANTOS, 1993, p.31). 

Percebe-se a longo prazo, que medidas que enriquecem a qualidade de 

vida, trazem consigo uma série de melhorias em índices de saúde e bem-estar. 

De acordo com Bodstein (1997), exprimir o conceito de “qualidade de 

vida”, é complexo, levando-se em consideração que cada pessoa carrega 

consigo o entendimento e um pré-conceito. Complementa a isso, o fato do termo 

remontar a antiguidade, e mudar seu sentido por diversas vezes ao longo do 

tempo.  

Entre 1940 e 1980, dá-se verdadeira inversão quanto ao lugar de 
residência da população brasileira. Há meio século atrás (1940), a taxa 
de urbanização era de 26,35% em 1980 alcança 68,86%. Nesses 
quarenta anos, triplica a população total do Brasil, ao passo que a 
população urbana se multiplica por sete vezes e meia. (SANTOS, 
1993, p.31) 
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Conforme Mussnich (2015), “a procura de informações, que gerem 

subsídios para viabilizar o uso de contêineres marítimos no ramo da arquitetura, 

tem sua justificativa ao se tratar de um método de construção rápido e que 

agrega um conceito de sustentabilidade muito forte”.  

Estuda-se então, estabelecer um elo sustentável e adaptável, que 

englobe os diversos pensamentos e anseios sociais. Neste sentido, encontrou-

se na moradia uma forma, entre tantas outras, de oferecer aos habitantes de 

determinadas regiões, a dignidade e o sentimento de cidadania, que lhes confere 

poder de decisão nas questões pertinentes à suas regiões. 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

O tema da pesquisa trata do desenvolvimento de soluções criativas e 

sustentáveis em contêineres com ênfase em moradias para famílias em 

comunidades de baixo poder aquisitivo. A criação de uma unidade e uma 

identidade que caracterize a sociedade, respeitando uma condição de vida digna 

e confortável, é um objeto de estudo no qual fomenta as discussões a respeito 

do conceito de morar bem, com um custo relativamente baixo. 

1.2 PROBLEMA 

De acordo com Barroso (2016, pg. 1), “São muitos os estudos e 

informações a respeito da falta de moradia no Brasil. Em 2011, segundo o 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), havia um déficit de 5,4 milhões 

de unidades habitacionais. Enquanto o IBGE, constatava que 3,2 milhões de 

imóveis ocupavam áreas inadequadas”. Percebe-se então, que a falta de 

moradia é um problema recorrente em grandes e pequenos centros urbanos. 

Através de novas técnicas construtivas, é possível contribuir para a 

resolução ou amenização desse problema. As moradias populares, com a 

utilização de materiais reciclados e de baixo impacto ambiental, como se aplicam 

os contêineres, tem grande empregabilidade e são alternativas viáveis para a 

construção civil. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

A escolha do tema se deu a partir da reflexão acerca do uso da moradia 

em contêiner no processo de reorganização e ressocialização dos habitantes em 

regiões de baixo poder aquisitivo, adaptando seu terreno, de modo a garantir 

segurança e conforto. 

A busca por informações a fim de embasar a viabilidade do reuso de 
containers marítimos na arquitetura se justifica por se tratar de um 
método construtivo alternativo que vai ao encontro com os conceitos 
de sustentabilidade. (MUSSNICH, 2015, pg. 12) 

É possível através de técnicas construtivas atuais, como a reutilização de 

contêineres, reduzir os custos e o tempo de construção das edificações, através 

da montagem prévia e a instalação em módulos. 

Apesar de pouco explorada, a arquitetura feita com containers tem 
experimentado, atualmente, um crescente desenvolvimento e 
consolidação, resultando em interessantes soluções construtivas de 
baixo custo e alta qualidade estética. (CARBONARI, 2013, pg. 8). 

É vasto o conteúdo acerca da reutilização de contêineres na arquitetura, 

demonstrando sua viabilidade econômica e estrutural. Porém, devem ser 

trabalhados de forma a garantir as condições ideais de conforto em seu interior. 

O que garante uma adequação do terreno sem muito impacto e com a 

construção a seco.  

Para Rejane (2012) “As moradias em contêiner demonstram uma 

mudança de pensamento da sociedade. Por serem móveis, de custo 

relativamente baixo e resistente a intempéries, acabaram se tornando mais 

comuns enquanto alternativa aos métodos tradicionais de construção”.  

Segundo Manfredi apud Rejane (2012), “um dos caminhos apontados 

para tornar a obra mais sustentável é a industrialização da construção, pois 

elimina desperdícios na obra; otimiza o uso dos materiais; aumenta a 

produtividade e tende a reduzir a informalidade da mão-de-obra”. 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo geral 

Estudar soluções de moradia de baixo custo com a utilização de técnicas 

construtivas, explorando o uso do contêiner. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

a) Contextualizar a moradia de baixa renda no Brasil; 

b) Discutir novas técnicas construtivas de moradias populares; 

c) Analisar o emprego do contêiner na construção civil; 

d) Estudar uma variação na técnica de reutilização do contêiner 

marítimo, voltada para a construção de moradia popular; 

2 METODOLOGIA 

O artigo foi desenvolvido através de pesquisas bibliográficas, pesquisas 

complementares e estudos de caso, haverá um panorama entre os meios de 

construção, suas vantagens e desvantagens, de modo a estabelecer uma 

conexão entre a possibilidade do uso do contêiner na construção de habitações 

populares. 
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3 A MORADIA POPULAR NO BRASIL 

3.1 O DÉFICIT HABITACIONAL 

Segundo Osório (2017), a expansão habitacional brasileira antes dos 

anos 30, tinha a iniciativa privada como fonte mantenedora, visto que, o a 

economia era baseada em grande parte no setor agrário para exportação. A 

partir de 1930, a industrialização no Brasil passou a se firmar, e constituiu um 

grande desenvolvimento da sociedade. O Estado investe então, em 

infraestrutura urbana e nas regiões, buscando a expansão industrial e 

diminuindo o volume das importações. 

O investimento e o desenvolvimento acabam por gerar áreas de 

distribuição desigual de renda, causando segregação social, com mais 

intensidade a partir dos anos 90.  

Quanto às áreas carentes, o IBGE estimou um crescimento de 22%17, 
no período de 1991 a 2002, considerando-se aquelas com mais de 
cinquenta habitações. O universo da população moradora em favela 
não representa a totalidade da ilegalidade na ocupação do solo. 
(OSORIO, 2013, pg. 9) 

Figura 1. Comunidade carente - SP 

 
Fonte: Prosalivre (2015) 

De acordo com o relatório da Fundação João Pinheiro (2016) “[...] não é 

por acaso que, nas grandes metrópoles brasileiras, tanto os programas de 

regularização fundiária, como os de urbanização de assentamentos precários 

têm sido apresentados como instrumentos de políticas públicos – vinculados à 

habitação populares – extremamente importantes nas lutas de muitas 
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associações de moradores de favelas e de bairros clandestinos em busca da 

integração socioeconômica”. 

3.2 AS TÉCNICAS ATUAIS  

Encontra-se atualmente, um número elevado de técnicas construtivas 

para habitação de cunho popular. Dentre as principais, pode-se considerar: 

alvenaria estrutural, alvenaria convencional e tijolo ecológico. 

A alvenaria estrutural de concreto é empregada em larga escala no 

Brasil. Apesar disso, sofre um problema de falta de qualidade, pelo grande 

número de fornecedores. Possui uma boa resistência à compressão, porém não 

muito em tração. 

Segundo Désir (2017), O Brasil possui edifícios com mais de 20 

pavimentos produzidos em alvenaria estrutural de blocos de concreto. As 

paredes construídas com esses blocos, acabam cumprindo função estrutural e 

de fechamento, o que colabora para eliminar pilares e vigas, consequentemente, 

reduzindo o custo da obra. 

Figura 2. Construção multifamiliar em alvenaria estrutural 

 
Fonte: Cimentoitambé (2017) 

A alvenaria convencional é formada por pilares, vigas e lajes de 

concreto, sendo que os vãos entre os elementos são preenchidos com tijolos 

cerâmicos apenas para vedação. A construção, tem seu distribuído nos pilares, 

vigas, lajes e fundações e, por isso, as paredes são chamadas também de “não-

-portantes”. 
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Entre as vantagens da estrutura convencional estão a possibilidade de 

criação de um projeto mais arrojado e a utilização de portas e janelas fora das 

medidas padronizadas. Apesar de ser mais caro que a alvenaria estrutural, é 

possível realizar qualquer tipo de reforma. 

Figura 3. Construção residencial em alvenaria convencional 

 
Fonte: Casaspopulares (2016) 

Para a construção de elementos como pilares e vigas são usados aço 

estrutural e formas de madeira. Depois da construção das paredes, é preciso 

“rasgá-las” para embutir as instalações hidráulicas e elétricas. Em seguida, deve 

ser iniciada a etapa de revestimento, caracterizada pela aplicação do chapisco, 

massa grossa, massa fina e pintura. 

Tijolos ecológicos O tijolo ecológico também é conhecido pelos nomes 

técnicos de 'tijolo modular de solo-cimento' e 'BTC - bloco de terra comprimida'. 

Em inglês ele é conhecido como 'CEB - compressed earth block'. O tempo de 

construção é mais rápido com os tijolos ecológicos, geralmente em 30% com 

relação a alvenaria convencional. Quanto a estrutura, as colunas construídas 

com os tijolos ecológicos são mais seguras, pois há uma melhor distribuição da 

carga de peso sobre as paredes. 
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Figura 4. Aplicação de tijolo ecológico em parede 

 
Fonte: Pinterest (2015) 

Esse tijolo tem em sua composição areia argilosa, água e um pouco de 

cimento. São comprimidos em uma prensa mecânica para ganharem o formato 

e não precisam ser levados ao forno a lenha diferente dos tijolos convencionais. 

São conhecidos também como bloco de terra comprida ou pelas siglas BTC. 

As construções com tijolos ecológicos têm isolamento acústico e térmico. 

Onde o furo permite que o ar circule, trazendo grande poder. O ambiente mantém 

uma média de temperatura agradável tanto no verão quanto no inverno.  

Figura 5. Edificação comercial em tijolo ecológico 

 
Fonte: Campograndenews (2015) 

Como não precisam de reboco, geralmente, as casas com esse tijolo são 

acabadas com gesso apenas nos cômodos em que o construtor julga necessário, 

por conta do estilo do ambiente. 
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4 TÉCNICAS INOVADORAS PARA HABITAÇÃO 

Com a crescente busca por moradia, são inúmeras as técnicas que se 

propõe a garantir agilidade e conforto. Pode-se observar que os mais diversos 

materiais podem ser empregados, isso tudo, aliando as novas exigências de 

sustentabilidade que projetam um mercado mais concorrido e competitivo. 

Light Steel Frame é um sistema construtivo que trabalha em sua estrutura 

com aço e tem grande tendência de crescimento no Brasil. São várias as 

vantagens do steel frame: rapidez, limpeza, peças gabaritadas e cortadas, e a 

tubulação é simplificada.  

As vantagens incluem uma construção mais racionalizada e rápida. Nesse 

sentido, a redução na quantidade de resíduos, o menor tempo de execução, a 

versatilidade arquitetônica, a durabilidade e a resistência contribuem para o 

custo benefício a longo prazo. 

Figura 6. Casa em Light Steel Frame 

                                  Fonte: Panoramio (2017) 

Casas Pré-Fabricadas recebem essa denominação, indicando que 

determinadas etapas do processo ocorrem de forma industrial, seriada, às vezes 

nos fabricantes e às vezes no próprio local do empreendimento.  

Primeiramente, o modelo de produção em série garante uma produção 

mais rápida, eficiente, e exata de todas as partes que irão compor a casa. Isso 

também quer dizer que há menos variação entre peças, já que são todas feitas 

em escala industrial, a partir do mesmo molde. 
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Figura 7. Modelo de casa pré-fabricada 

 
Fonte: Casabemfeita (2015) 

 

Contêineres marítimos foram criados por volta de 1937, segundo 

Levison (2003), por Malcolm Purcell McLean, um importante empresário norte-

americano, e eram inicialmente, caixas grandes, revestida de aço que se 

destinavam basicamente a melhoria do processo de transporte de fardos de 

algodão no porto de Nova York. Com o avanço dessa tecnologia, os métodos de 

construção do container foram aprimorados e a empresa passou a cobrir os 

setores fluvial e ferroviário.  

“O contêiner é um cofre de carga móvel, ou seja, provido de dispositivos 

que permitem a sua manipulação; desenhado para o transporte multimodal; apto 

para uso reiterado; dotado de marcas e sinais de identificação. ” (VIEIRA 2011, 

p.63). 
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Figura 8. Residência em container reciclado 

 
Fonte: Construyehogar (2016) 

5 O USO DO CONTEINER NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

5.1 CONTEXTO DA TÉCNICA COMO MORADIA  

De acordo com Norgren (2012), a reutilização de contêineres na 

construção civil é antiga tanto quanto os próprios containers marítimos. “Foram 

encontrados pedidos de patentes de 1850 para conversão de vagões de trens 

em restaurantes fixos”. 

Na medida em que se intensificaram das preocupações com o meio 

ambiente, inúmeros profissionais das mais variadas áreas, buscaram 

alternativas que tornassem menor o impacto e os danos causados, incluindo 

processos construtivos e materiais. Segundo Passos (2009), o marco da primeira 

grande atitude mundial para melhorar a relação do homem com o meio ambiente 

foi a Conferência de Estocolmo, ocorrida em 1972.  

No ramo da arquitetura, com ênfase na construção civil, os containers 

acabaram por ser utilizados para novas funções, dentre elas, a edificação de 

lojas, residências, escritórios, hotéis, dentre outros. 

Dentre as vantagens da construção de uma casa utilizando contêineres 

marítimos pode-se citar a diminuição do impacto ambiental gerado pelo entulho, 

uma real economia de recursos naturais durante a obra, resíduos mais escassos, 

modularidade, uma maior adaptabilidade, versatilidade na composição das 
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formas, possibilidade de empilhamento de até cinco pavimentos, associação 

com outros materiais para revestimento, associação facilitada com o uso de 

tecnologias sustentáveis, custo reduzido na compra do contêiner em cidades 

portuárias, meios de transporte até o local de implantação. 

Figura 9. Edificação comercial em contêiner 

 
Fonte: Minhacasacontainer (2016) 

Em uma obra utilizando containers, é possível levar o módulo pronto ao 

terreno já preparado. Segundo Fossoux; Chevriot (2013), o fato do contêiner 

possuir paredes, pisos e forro, em uma estrutura única. Junto a isso, a facilidade 

de fixação e empilhamento agrega velocidade e necessitam apenas de um 

guindaste para encaixar. 

A aplicação do container na construção civil é sustentável devido ao reuso 

do material. O reaproveitamento garante menos descartes na natureza, porém, 

ainda são necessárias práticas socioeconômicas, capazes de garantir o bom 

andamento do conceito de sustentabilidade. Norgren (2012), “Não adianta fazer 

um projeto que dependa de muito ar condicionado (e, portanto, energia) e achar 

que, só porque reusa containers, é sustentável”. 
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Figura 10. Hostel em container – Foz do Iguaçu/Paraná 

 
Fonte: Mudatudo (2017) 

Além do fator sustentabilidade, o container pode garantir uma boa 

economia. Na instalação, dispensa em muitos casos, serviços de fundação e 

terraplenagem. Conforme Norgren (2012), o apoio dos containers se dá nos seus 

quatro cantos, de tal forma que é possível calçá-los.  

Tratando se de uma estrutura modular, tem uma maior velocidade de 

execução, comparando com métodos tradicionais. O que pode dispensar 

também canteiro de obras. 

Os projetos arquitetônicos desenvolvidos para casas de container, tem 

aspecto extremamente minimalista e contemporâneo, pois os módulos são em 

formato retangular e com medidas padrão, dando as edificações aquele ar de 

requinte e sofisticação. 
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Figura 11. Casa de campo feita em container - EUA 

 
Fonte: Humble (2017) 

A construção em módulos traz uma simplificação quando se necessita 

ampliar o layout original, sem exigir reformas que demandam tempo e alto, além 

de permitir o desmonte e o transporte para outros tipos de terreno.  

5.2 TIPOS DE CONTEINER  

O principal meio de transporte para grandes volumes de cargas entre 

países é o marítimo. Nesse sentido, os contêineres são as formas mais utilizadas 

para acomodar os produtos durante o transporte, do ponto inicial até o destino 

final. Ao todo, há mais de 10 tipos de contêineres disponíveis no mercado, e suas 

características variam muito de acordo com a carga que levam. Na construção 

civil, há dois tipos principais de contêiner, os comuns ou DRYVAN / DRY, e os 

refrigerados ou REEFER. 

Os contêineres DRY geralmente levam cargas de eletrônicos ou produtos 

secos sem cuidados especiais. Já os REEFER, são mais comumente usados no 

transporte de alimentos e outros produtos que necessitam de cuidados no 

transporte. 
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Figura 12. Principais tipos de contêiner para construção civil 

 
Fonte: Heissfurgoes (2017) 

 

Há uma série de normas técnicas que estabelecem a padronização e 

especificação dos contêineres. De acordo com a Câmara Brasileira de 

Contêineres (CBC), as principais normas são: 

- NBR ISO nº 668: Contêineres Séries 1 – Classificação, Dimensão e 

Capacidade. 

- NBR ISO nº 5945: Dispositivos de Canto – Especificações. 

- NBR ISO nº 5973: Tipos de Contêineres - Classificação. 

- NBR ISO nº 5978: Padronização. 

- NBR ISO nº 5979: Terminologia. 

- NBR ISO nº 6346: Códigos, Identificação e Marcação. 
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5.3 PREPARAÇÃO DO CONTÊINER  

O primeiro passo na escolha e talvez o mais importante é conhecer 

procedência do container. É necessário tomar cuidados a respeito do histórico 

do contêiner ao longo de sua vida útil, procurando sempre analisar o fornecedor 

antes da compra.  

Figura 13. Contêiner HC de 20 pés 

 
Fonte: Bsloffshore (2016) 

É de suma importância que os contêineres estejam catalogados e 

legalizados. É obrigatório para qualquer tipo de modificação, visto que, está 

alterando a finalidade do mesmo. A apresentação de todos os documentos 

referentes aos impostos de nacionalização, pagos durante da compra, onde 

pode-se listar o DI (documento de importação) e a LI (licença de importação).  

Nesses documentos estão constados, a numeração do container que 

deverá coincidir com a da placa de identificação CSC (Container Safety 

Convention, ou seja, Convenção pela Segurança dos Containers). 

A CSC plate é a “identidade” do container e é também o documento de 

validade que todo container marítimo necessita para transporte internacional. 

Pode-se comparar essa placa CSC com o sistema de emplacamento veicular 

padrão, e nesse caso, as placas nunca são iguais. 
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Figura 14. Placa de identificação para contêiner 

 
Fonte: Pentalvercontainersales (2016) 

Importante destacar, que é preciso garantir o laudo de habitabilidade para 

o container antes de usar, o que certifica a ausência de riscos biológicos, físicos 

e químicos. É especificado através da portaria n° 30 do Ministério do Trabalho e 

Emprego, que trata de forma específica sobre a adaptação de containers e é um 

laudo técnico elaborado por profissional habilitado de forma legal. 

De acordo com a portaria SIT nº30, de 13 de dezembro de 2000, no que 

trata das CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA 

CONSTRUÇÃO:  

18.4.1.3.2 Tratando-se de adaptação de contêineres, originalmente 
utilizados no transporte ou acondicionamento de cargas, deverá ser 
mantido no canteiro de obras, à disposição da fiscalização do trabalho 
e do sindicato profissional, laudo técnico elaborado por profissional 
legalmente habilitado, relativo a ausência de riscos químicos, 
biológicos e físicos (especificamente para radiações) com a 
identificação da empresa responsável pela adaptação.  

5.4 REVESTIMENTOS INTERNOS  

Os revestimentos térmicos e acústicos estarão ligados diretamente ao 

conforto e habitabilidade dentro do container. Estes revestimentos são 

produzidos exclusivamente para apresentar soluções específicas, por isto a 

tarefa deles é diminuir o som externo e deixar a temperatura interna mais 

agradável. 

No Brasil, o uso do Drywall, placas de OSB, PVC e Compensado naval 

são muito utilizadas, e tem grande aceitação na construção das habitações em 

contêiner, no que trata do acabamento e revestimento.  
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Drywall: A parede drywall é constituída por uma estrutura de perfis de aço 

galvanizado na qual são parafusadas, em ambos os lados, chapas de gesso para 

drywall. 

OSB: A placa OSB recebe esse nome da sigla em inglês Oriented Strand 

Board, que significa Painel de Tiras de Madeira Orientadas. É basicamente uma 

placa composta por tiras de madeira com a disposição paralela. As tiras de 

madeira são unidas com resinas e prensadas sob temperatura elevada, o que 

lhe confere boa resistência, rigidez e estabilidade. 

Compensado Naval: O que diferencia o Compensado Naval de outros 

compensados é a sua resistência em áreas úmidas. Formado por lâminas de 

madeira selecionadas (reflorestadas) e coladas com resina fenólica WBP, 

prensadas a altas temperaturas, o Compensado Naval é super-resistente. 

PVC: A composição do sistema inclui réguas de PVC, perfis e acessórios 

para acabamento, como cantoneiras internas e externas, arremates e molduras 

de janelas e portas. 

Já se tratando de isolamento, os revestimentos internos isolantes mais 

comuns e utilizados no Brasil são: 

Lã de pet: também conhecida como ISOSOFT, é uma ótima solução 

sustentável para ser usada como revestimento termo acústico dos seus projetos 

utilizando containers. 

Lã de Vidro: É fabricada em forno superaquecido, composta com sílica, 

sódio e resinas sintéticas desenvolvidas para oferecer um isolamento termo 

acústico muito bom. Por ser um material de fibras, ela torna-se um dos principais 

materiais para ser utilizando em revestimentos termo acústicos. Por conta da 

porosidade da lã, as ondas sonoras são absorvidas fazendo com que as mesmas 

percam a intensidade. 

Isopor ou EPS: O grande ponto forte do Isopor/EPS é a não transferência 

da temperatura. Isto é, a temperatura exterior sofre um grande impacto quando 

é transferida para o interior do projeto. 
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6 ESTUDOS DE CASO 

Visto que a construção em contêiner já é realidade, diversos arquitetos se 

utilizam de tais técnicas para contemplar seus projetos com agilidade 

praticidade. Há, no entanto, profissionais que veem no contêiner uma forma de 

ousar e desafiar os limites de suas obras, através da modulação e da 

racionalização, envolvendo um jogo de formas e contra formas que se 

complementam e trazem um apelo simples e contemporâneo.  

6.1 RESIDÊNCIA EM CONTAINER NO CHILE. 

De acordo com Grenn (2012), o projeto do arquiteto Rubén Rivera Peed, 

sob apenas um pavimento térreo, teve um custo estimado em US$ 75 mil e a 

duração da construção foi de três meses, até a liberação para ser entregue. Em 

sua montagem, foram utilizados dois containers de 40 pés e três de 20 pés. Sua 

área gira em torno dos 130 m, e ainda conta com mais um terraço, onde possui 

um deck. 

Figura 15. Fachada lateral, residência no Chile 

 
Fonte: Casascontenedor (2017) 

Por se localizar no Chile, região com índice de terremotos, a escolha dos 

contêineres pelos proprietários se deu pela sua resistência e grande custo-

benefício em relação às técnicas construtivas atuais.  
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Figura 16. Fachada frontal, residência no Chile 

 
Fonte: Casascontenedor (2017) 

Os contêineres de 20 pés, são utilizados como sala e cozinhas. Já os 

maiores, de 40 pés, servem de quartos e banheiros. Percebe-se na distribuição 

interna, que o planejamento contou com um hall de entrada, o qual serve para 

separar ambientes sociais de privativos. 

 

Figura 17. Planta baixa, residência no Chile 

 
Fonte: Casascontenedor (2017) 

6.2 CASA CONTAINER GRANJA VIANA, EM COTIA, SÃO PAULO 

Danilo Corbas, o idealizador e arquiteto desse projeto, projetou a Casa 

Container em 2009 e a construiu em 2010, entrando fortemente na área de 
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arquitetura sustentável e tornando-se o primeiro arquiteto brasileiro a projetar em 

contêineres marítimos. 

Figura 18. Fachada, casa em Granja Viana 

 
Fonte: Archdaily (2017) 

Com isso, a estrutura da casa foi composta por quatro contêineres 

marítimos do tipo High Cube de 40 pés (12 m de comprimento x 2,90 m de altura) 

e fica localizada em um terreno de 860 m2, em condomínio residencial na Granja 

Viana.  

Figura 19. Detalhe frontal, casa em Granja Viana 

 
Fonte: Archdaily (2017) 

A Casa Container tem 196 m2 de área construída, distribuída em dois 

pavimentos. Divide-se em três quartos, sala de estar, sala de jantar e 

cozinha gourmet integradas, escritório, três banheiros, área de serviço, garagem 

coberta e varandas.  
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Figura 20. Planta baixa, casa em Granja Viana 

 
Fonte: Archdaily (2017) 

6.3 HOSTEL TETRIS – FOZ DO IGUAÇU – PARANÁ 

De acordo com Alves (2016), o hostel Tetris, inaugurado em 2014 em Foz 

do Iguaçu no Paraná, foi planejado para unir sustentabilidade e conforto para 

seus usuários. Teve seu nome escolhido como referência ao jogo de empilhar e 

encaixar peças. Construído pela empresa Belmetal, a obra possui 15 contêineres 

transformados em cômodos como cozinha, dormitórios e áreas privativas e 

sociais, como os espaços de lazer.  
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Figura 21. Living do hostel Tetris 

 
Fonte: Sustentarqui (2016) 

Ainda conforme Alves (2016), durante a construção do hostel, foram 

tomadas medidas para torna-lo sustentável da melhor forma possível. Tais 

medidas impactaram diretamente na dinâmica do hostel, percebidas por 

funcionários e hóspedes. As prioridades do local são priorizar o meio ambiente 

e fazer com que seus usuários tomem para si esse compromisso. 

Figura 22. Fachada frontal do hostel 

 

Fonte: Sustentarqui (2016) 
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O hostel sustentável em container de Foz do Iguaçu é o primeiro do tipo 

construído no Brasil e é considerado o maior hostel feito de containers marítimos 

do mundo. Pode-se citar algumas características aplicadas ao projeto: 

– Aquecimento solar:  a água utilizada pelo hostel é aquecida através de 

painéis solares que ficam no teto, reduzindo o consumo de energia elétrica.  

–  Telhado verde: telhado revestido com uma manta especial, evitando  a 

infiltração e com bom desempenho térmico, ajudando a controlar a temperatura 

interna dos cômodos através da grama plantada sobre a manta.  

– Contêineres reutilizados: os contêineres utilizados na construção com 

grande tempo de uso e foram devidamente adaptados para serem habitáveis. 

– Pisos externos drenantes:  São facilitadores de absorção de água e bons 

condutores da mesma até os lençóis freáticos.  

– Uso da água da chuva: a água da chuva é armazenada e utilizada para 

usos em peças sanitárias, onde não há necessidade de ser potável. 

– Isolamento termo acústico: isolamento termo acústico foi feito com mais 

de 100 mil garrafas pet recicladas. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Conforme foi apresentado no decorrer do presente artigo, a questão da 

moradia e suas técnicas construtivas envolvem um grande aprofundamento no 

que toca aos materiais e as possibilidades de construção. Deve-se analisar a 

conjuntura atual do cenário econômico, observando a questão popular, e 

encontrar nesse contexto, formas de garantir a diminuição do déficit habitacional 

através de soluções inovadoras e sustentáveis. 

Demonstrou-se através de estudos de caso, como arquitetos trabalharam 

diferentes usos para os contêineres e como essas soluções foram eficientes nos 

propósitos de cada projeto. Aliando uma estrutura sólida com sua capacidade de 

modularidade, encontrou-se nesse método construtivo um poderoso aliado em 

projetos que necessitam de agilidade e investimento relativamente abaixo do 

padrão em alvenaria convencional. 

Com uma utilização bastante difundida atualmente, pode-se trabalhar no 

contêiner com grande variedade de revestimentos, sejam internos ou externos, 

de modo a garantir o conforto térmico e acústico. O custo com terraplanagem 

praticamente inexiste, visto que há pouco preparo do solo onde o contêiner 

ficará, graças a sua leveza em comparação com outros métodos construtivos 

convencionais. 

Por sua grande capacidade de adaptação, estrutura resistente e fácil 

implantação, pode-se observar que o uso de contêineres marítimos para 

habitações populares é uma opção concreta e exequível. Visto que, pode ser 

uma solução tanto móvel quanto permanente, desenvolvendo uma consciência 

coletiva de sustentabilidade e favorecendo um mercado novo no Brasil, o qual já 

está consolidado em outros países.  
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