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Resumo 

“Pensar globalmente, agir localmente” (René Dubos, conselheiro da Conferência da ONU sobre o Ambiente 

Humano, 1972). A carência no setor habitacional requer soluções eficientes para as edificações destinadas 

à Habitação de Interesse Social. Desta forma, desenvolveu-se um estudo de habitações sustentáveis 

aproveitando containers reciclados, material disponível em área portuária e de baixo custo. Construídos em 

tamanho universal, podem ser empilhados ou alinhados com facilidade, são facilmente transportáveis em 

navios ou caminhões, e flexíveis em termos de ocupação interna e disposição no terreno. As soluções de 

projeto apresentadas neste trabalho buscam minimizar os impactos no meio ambiente ao mesmo tempo em 

que proporcionam um nível de conforto superior, atendendo aos requisitos para a sustentabilidade 

construtiva sugeridos pela LEED - Leadership in Energy and Enviromental Design, da USGBC (United 

States Green Building Council): sustentabilidade do espaço, racionalização do uso da água, eficiência 

energética, sustentabilidade dos materiais, qualidade ambiental interna e inovação. Entre as medidas 

adotadas no projeto destacam-se aquelas com foco na eficiência energética.  A edificação interatua 

permanentemente com o ambiente climático exterior. No inverno se converte em um grande captador solar, 

trazendo luz e calor suficiente para aquecer o ambiente interno. No verão, a habitação está 

permanentemente ventilada  através de suas  múltiplas aberturas, fazendo circular o ar desde as suas 

fachadas ensolaradas até as outras em sombra.  A pouca inércia térmica promovida pelas paredes do 

container isolado permite uma rápida refrigeração, ainda que nas horas de máxima radiação solar. Um outro 

aspecto muito importante neste projeto é a economia de meios, sobretudo pelo uso de materiais com alto 

grau de industrialização, usados em seu máximo potencial, que permitem ao longo do tempo, modificações, 

dentro do conceito de que uma casa está em constante transformação. 

Palavras-chave: Habitação de Interesse Social (HIS); Arquitetura Bioclimática; Sustentabilidade; 

Reciclagem.  

  



 

 

Abstract 

“Think worldly, act locally”. (René Dubos, counselor of the UN conference about the Human Environment, 

1972). The shortage in the housing sector requires efficient solutions for Low-cost Housing. A study has 

therfore been developed regarding defensible dwellings using recycled containers, material available in 

harbor areas and with a low cost for building purposes. These are constructed in universal size, may be 

easily heaped up or aligned, are easily carried in ships or trucks, and are flexible in terms of intern 

occupation and arrangement on the site. The design solutions presented in this work try to minimize the 

impacts in the environment at well as they supply an upper level of comfort, while they meet the 

requirements for a defensible building suggested by the LEED - Leadership in Energy and Environment 

Design, of the USGBC (United States Green Building Council): room defensible, rationalization of water use, 

energetic efficiency, materials defensible, internal environment quality and innovation. Among the measures 

adopted in the design those which focus on the energetic efficiency are stressed. The building interacts 

permanently with the exterior climatic environment. In winter it turns to a large solar collector, bringing light 

and sun enough to heat internal spaces. In the summer the dwelling is permanently ventilated through its 

multiple openings, circulating the air from its sunny façades to shadowy ones. The small thermal inertia 

furnished by the isolated container walls allows for speedy refrigeration, even at times of maximum solar 

radiation. Another very important aspect in this design is the saving of means, mainly by the use of materials 

with a high degree of industrialization, used at their maximum potential that allow changes to be made, as 

time goes by, within the concept that a house is always in constant transformation. 

Keywords:Low-cost Housing; Bioclimatic Architecture, Sustainability; Recycling. 

 

Introdução 

A carência habitacional é uma realidade que acompanha a humanidade desde a Revolução Industrial. Os 

grandes contingentes de trabalhadores vindos do campo para as cidades não encontravam um lugar onde 

morar ou habitavam amontoados nas condições mais desumanas e insalubres. Na atualidade, por mais que 

tenhamos avançado nas políticas habitacionais desde essa época, a realidade nos países em vias de 

desenvolvimento e no Brasil só tem se agravado. O número de habitações existentes ainda está longe de 

atingir à demanda, e nas camadas mais pobres, a dependência às políticas públicas tem-se tornado cada 

vez maior, agravando a necessidade pelas chamadas Habitações de Interesse Social (HIS).  

Num país de dimensões continentais, nossa região apresenta características que a torna singular; não só 

nosso clima é diferente, mas também a maneira como vivemos e percebemos o espaço nos diferencia do 

restante do país. Estas questões, raríssimas vezes são levadas em conta no momento de se fazer um 

projeto de habitação social. Normalmente questões como quantidades de habitações e valores monetários 

são colocadas acima de aspectos de adequação da proposta, fator decisivo que faz com a maioria dos 

projetos sofram alterações assim que são concluídas as obras.  

Por outro lado, a preocupação com o meio ambiente é uma questão que vem sendo discutida há mais de 

cinco décadas, mas nos últimos anos tem estado em mais evidência que no passado, principalmente pelos 

problemas ambientais que assolam a humanidade. Nossos informativos estão repletos de notícias sobre 



 

 

catástrofes ambientais, aquecimento global, desertificação de áreas que antes eram produtivas, diminuição 

de áreas florestais e da camada de ozônio, da importância de se agir para evitar a morte do planeta. O 

modelo de desenvolvimento vigente talvez seja um dos maiores responsáveis por este panorama. Desde o 

surgimento da humanidade, o homem só se preocupou em retirar da Terra os recursos necessários para 

nosso desenvolvimento, e agora o planeta está cobrando esta dívida com juros.  Hoje podemos ver que 

algumas das fontes de energia e as matérias-primas usadas tradicionalmente pelo homem estão em vias de 

extinção, os resíduos produzidos estão modificando nossa biosfera e matando nossos rios.  Dispomos de 

dados que afirmam que a construção civil, os veículos motorizados e o uso das edificações consomem mais 

da metade dos recursos não renováveis e geram cerca da metade dos resíduos e emissões de CO2. Os 

arquitetos e todos os atores com poder de decisão que intervêm no processo de construção, são, portanto, 

co-responsáveis pelos numerosos e graves problemas ambientais que surgiram nos últimos trinta anos. 

Todo indivíduo que habita o planeta deve ser consciente de sua responsabilidade para a manutenção da 

vida na Terra. Acreditamos que como sociedade, cada um deve adotar pequenas atitudes para contribuir a 

este objetivo, e como técnicos, cabe a nós a responsabilidade de propor soluções que venham a atender 

aos princípios da sustentabilidade.  

Neste trabalho, desenvolvemos projetos de Habitação de Interesse Social Bioclimática adaptada à região de 

Pelotas, considerando a adequação do modelo proposto às expectativas e necessidades dos possíveis 

usuários, à tecnologia apropriada e à habitabilidade proporcionada pelo conforto ambiental integral, 

provocando o menor impacto ambiental possível. Isso representa abrir uma linha de trabalho diferenciada 

da produção de HIS habitual e temos a certeza de estar contribuindo, desta maneira, para o 

desenvolvimento sustentável de nossa população. 

 

Objetivos  

Desenvolver um projeto habitacional que atenda às necessidades espaciais e culturais das populações de 

baixa renda utilizando uma tecnologia inovadora para a Habitação de Interesse Social adequada às 

exigências bioclimáticas da região e com baixo impacto ambiental. 

 

Metodologia 

A metodologia desenvolvida no projeto de Habitação de Interesse Social em container foi estruturada em 

três partes: estudo preliminar, desenvolvimento do anteprojeto e simulação computadorizada através do 

programa Antesol 06 para o comportamento térmico da unidade proposta. 

Na primeira parte do trabalho, houve o reconhecimento das estratégias passivas de conforto ambiental 

(viáveis para a utilização em unidades de HIS), com requisitos de mecanismos de fácil manuseio, baixa 

manutenção, de desempenho apropriado e adequação climática. Também procedeu-se o  levantamento da 

legislação vigente para HIS a nível municipal e nacional (dimensões mínimas de lote e compartimentos).   

No desenvolvimento do Anteprojeto estudaram-se os tipos de lotes possíveis, a disposição da unidade no 

terreno, determinaram-se as soluções construtivas, formais e de agrupamento que viabilizassem as 

melhores condições de conforto térmico. Também foram estudadas as características do container 

(dimensões, estrutura, sistema de empilhamento, resistência, etc.), visando sua adequação e viabilidade 

espacial para HIS, incluindo a possibilidade de uso de equipamentos e mobiliários encontrados no mercado. 



 

 

Definiu-se a configuração das aberturas para atender às necessidades bioclimáticas e incrementar através 

delas, as estratégias passivas de conforto térmico.   

Projeto desenvolvido, partiu-se para o estudo do comportamento da unidade habitacional sob o ponto de 

vista da adequação térmica, idem situação frente a radiação solar, para as condições de verão e inverno, 

utilizando-se principalmente o software Ante-sol 06, desenvolvido por Monroy (1999).  

 

 
Resultados e discussões 
A idéia de utilizar containeres para HIS surgiu da verificação da existência de grande número destes em 

zonas portuárias, como a de Rio Grande, cidade próxima à Pelotas, onde os mesmos são “amontoados” 

quando não servem mais à sua função original, a de transportar cargas. Entretanto, os mesmos ainda 

podem ser utilizados para outros fins, como o proposto aqui – o de habitação – trazendo uma nova 

possibilidade de uso e solucionando o problema da reciclagem.   

Um dos maiores atrativos da utilização de containers para fins de habitação é a possibilidade de futuros 

deslocamentos e a possibilidade de modificações na unidade habitacional atendendo à demanda por 

flexibilidade na arquitetura. 

No projeto da Habitação de Interesse Social em Container, conforme estudo realizado à luz da legislação 

vigente para as HIS, optou-se pela implantação em um lote teórico, mínimo, de dimensões 6,50 x 25,00 

metros.  

A HIS proposta desenvolve-se formalmente em dois volumes (dois containers) dispostos um sobre o outro 

perpendicularmente. No térreo, situado de forma longitudinal no terreno, está localizado o acesso, a sala de 

jantar e a escada no encontro dos dois containers. O volume superior posto transversalmente no terreno, 

contem dois dormitórios, separados pelo espaço da escada. Atendendo aos requisitos da legislação 

municipal, as partes úmidas da residência (cozinha, banheiro e área de serviço) são projetadas em um 

volume anexo, a ser construído em painéis pré-fabricados de tijolos furados.  

O primeiro passo na busca por um projeto adequado sob ponto de vista bioclimático inicia-se na maneira 

como a edificação é posicionada no terreno, seja para proteger-se de condições adversas ou para 

aproveitar os melhores recursos energéticos. Observando-se as necessidades bioclimáticas para nossa 

região, optou-se por locar os ambientes principais orientados ao norte, uma vez que esta é a orientação que 

recebe mais horas de insolação no inverno e menos horas no verão, permitindo, portanto, a captação de 

energia solar para aquecimento durante o inverno e, através de um sistema simples de beiral, a devida 

proteção frente à radiação solar, no verão.  

Reconhecendo o papel que desempenham as aberturas nas edificações optou-se por criar mecanismos de 

ventilação capazes de gerar correntes de ar no interior da mesma. Combinou-se o desenho das esquadrias 

com o uso de chaminé térmica para efetuar uma ventilação adequada, tanto para higienização no inverno, 

como para diminuir a temperatura por convecção.  

As esquadrias foram projetadas de modo que uma abertura na parte superior da mesma – um simples 

dispositivo basculante – pode ser transformado em uma poderosa placa que direciona as correntes de ar 

para o interior da edificação criando uma ventilação adequada para o inverno, diminuindo a umidade do 

ambiente através da ventilação, sem que exista perda de calor desnecessário. Uma outra abertura na altura 

do usuário, associada com a chaminé térmica, faz com que seja possível conduzir a corrente de ar com 



 

 

velocidade suficiente para trazer conforto ao usuário e retirar o calor acumulado nos fechamentos, por 

convecção forçada, na estação estival.  

Também foram adotadas estratégias de ventilação cruzada nos ambientes principais da habitação, onde o 

ar penetra pelas aberturas e sai por janelas basculantes sobre as portas em direção à chaminé térmica.  

O volume térreo do container foi elevado 40 cm do piso, onde foi disposto um colchão de brita que 

permanece em constante sombreamento. Adotou-se uma abertura na estrutura do pavimento do container 

de modo que o ar penetre pela parte inferior do container, passando previamente pela brita resfriada e 

realize a ventilação do interior da edificação. Para controlar a entrada de ar, a abertura no piso conta com 

mecanismo manual de controle.  

Devida à baixa resistência térmica das paredes do container, originalmente metálico, foi proposta uma 

camada de isolamento térmico de poliestireno expandido e acabamento interno em réguas de PVC ou 

placas de OSB. Tanto a primeira como a segunda alternativa de revestimento interno determina uma 

superfície com ótimo acabamento, de fácil manutenção e baixo custo. As superfícies de OSB, entretanto, 

devem ser pintadas com tintas claras (preferencialmente à base de água) para permitir índices adequados 

de luminosidade durante o dia sem a utilização de lâmpadas, baixando sensivelmente o consumo de 

energia elétrica para este fim.  Propõe-se o uso de lâmpadas de baixo consumo já que apresentam grande 

eficiência; quase a totalidade da energia consumida é transformada em luz e, consequentemente, traz 

menor aporte térmico ao ambiente.  

Para isolar o plano superior horizontal do container, ou seja, sua cobertura, adotou-se como estratégia a 

utilização de cobertura vegetal do tipo extensiva, uma vez que a mesma apresenta baixa carga estrutural, 

têm o menor custo de manutenção (próximo à zero) e ainda é capaz de proteger termicamente a superfície 

que recebe maior incidência da radiação solar no verão.   

Para evitar a entrada da radiação solar pelas aberturas no período do verão, as janelas dos dormitórios 

contam com venezianas móveis e a janela da sala com beiral proporcionado pelo painel solar de 

aquecimento da água. 

Considerando que o maior gasto da população de baixa renda está relacionado ao consumo de energia 

elétrica, e que a mesma se deve principalmente ao uso do chuveiro elétrico, foi proposto a utilização de 

painéis solares para aquecimento de água de uso exclusivo para o banho.   

Cumprindo com as metas de sustentabilidade, recolhe-se a água das chuvas da cobertura vegetal e do 

anexo em um reservatório disposto no pátio, para seu uso em jardinagem e lavagem de áreas externas. 

Seria inconcebível utilizar água tratada para estes fins.  

 

 



 

 

                

   

Figura 1: Fachadas e cortes da proposta de HIS Bioclimática em container 

 

Figura 2: Plantas baixas da proposta de HIS Bioclimática em container 



 

 

 

 

 

 

  Figura 3:  

  Figura 4:  

 

 

 

 

 

Figura 5: Estratégias bioclimáticas para situação de inverno e verão. 

 



 

 

 

                  

Figura 6: Estudo de sombra na proposta de HIS Bioclimática 

 

 

Conclusões 

No âmbito da HIS o que se vê usualmente é a preocupação com o número de unidades, desconsiderando 

pontos fundamentais como o usuário e as questões de sustentabilidade. Entretanto, essas habitações 

podem e devem ser dotadas de valores que tragam benefícios e economia de meios não só para os 

usuários, mas para a sociedade como um todo.  

A adequação bioclimática na arquitetura é viável, desde que pensada desde o momento de sua concepção. 

Um projeto que não foi pensado para ser sustentável desde o início, dificilmente conseguirá atingir, 

simultaneamente, padrões mínimos de habitabilidade e baixo impacto ambiental, e possivelmente 

dependerá de fontes não renováveis de energia para prover conforto aos usuários.  A HIS projetada a partir 

do uso de containers reciclados se mostra adequada para o propósito habitacional com valores 

sustentáveis, sendo uma alternativa a ser considerada, na solução do sério problema habitacional que 

assola os países em vias de desenvolvimento.   
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