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Resumo 

O presente artigo visa analisar a viabilidade social, ambiental e econômica, do reuso dos 

containers marítimos na arquitetura no Brasil. A indústria da construção civil é uma das 

grandes responsáveis por afetar e degradar o meio ambiente. Além de consumir muitos 

recursos naturais, gera uma quantidade notável de resíduos de construção e demolição, que 

segundo Pinto (2001) “corresponde entre 41 e 70% dos resíduos sólidos urbanos”. Nesta 

vertente, nasce a importância de buscar e estudar novos métodos construtivos que se 

aproveitem de material disponível e ajudem a mitigar os efeitos do impacto ambiental. 

Surgem então os containers, para mostrar como é possível manter padrões de segurança e 

normatizações em construções de métodos alternativos. As caixas metálicas passam por um 

retrofit e são adaptados de forma a receber tratamento térmico e acústico, corte de portas e 

janelas que garantam a iluminação e ventilação natural, além de revestimentos internos, 

como pisos e paredes, e até mesmo externos. Foi lançado um questionário por meio virtual, 

no qual cento e vinte e oito pessoas colaboraram para a análise do estudo. O objetivo com a 

pesquisa foi avaliar o quão difundido se encontra o reuso do container como método 

construtivo na arquitetura no Brasil e considerar a experiência e opinião de cada indivíduo, 

a fim de analisar a viabilidade social do sistema. A procura por projetos em containers ainda 

não é comum no Brasil, é preciso divulgar suas vantagens e passar credibilidade ao público 

que deseja construir. Vai demorar um pouco para se adotar a sustentabilidade como uma 

necessidade, mas as iniciativas estão por toda parte e no caso da arquitetura, como os 

containers se apresentam para entrar no cenário da arquitetura contemporânea mundial? 

 

Palavras-chaves: Container. Sustentabilidade. Arquitetura. Retrofit. Viabilidade. 

 

 

1. Introdução 

Vive-se na era do ecologicamente correto, do economicamente viável e do socialmente justo. 

De acordo com Atitudes Sustentáveis (2014), “a sustentabilidade do meio ambiente deve 

sempre ser a meta buscada por qualquer indivíduo ou grupo que necessite de recursos naturais 

para sobreviver”. Mas afinal, o que é sustentabilidade?  

 
Muito se tem falado sobre sustentabilidade nos dias de hoje, porém, pouco se 

conhece ou se põe em prática esse conceito. A sustentabilidade nada mais é do que a 

utilização racional de recursos naturais para satisfazer as necessidades atuais, sem 

que esse recurso comprometa as futuras gerações. (ARAÚJO, 2012:1). 
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Ao analisar o contexto em que vivemos, constata-se que a construção civil é um dos setores 

que mais consome os recursos naturais e degrada o meio ambiente, gerando uma grande 

quantidade de resíduos.  Ela “não gera resíduos nocivos para a vida humana, no entanto é 

responsável pelo consumo de 75% dos recursos naturais do planeta.” (PORTAL VGV, 2010). 

Esta colocação tem base no ciclo de vida da edificação, desde a fabricação dos materiais de 

construção, transporte dos mesmos, até a obra propriamente dita, sua vida útil e demolição 

com a deposição final dos materiais.  

Uma das possíveis soluções que vem se consolidando é o uso de materiais recicláveis, prática 

significativa para a sustentabilidade, uma vez que minimiza o impacto ambiental gerado pelo 

setor e reduz os custos. É neste cenário que nasce o conceito da reutilização de containers 

marítimos na construção, que tem sido vista como uma alternativa social, ambiental, e 

economicamente correta, podendo ser implantado em residências, comércios, corporativos, 

institucionais, entre outros.  

A sustentabilidade é marcada por um tripé, o famoso “3P” (People, Planet and Profit). 

Tomando como base a arquitetura em containers, pode-se dizer que a primeira vertente 

(People) resgata o bem-estar social e tem como preocupação central as próximas gerações. A 

edificação em container auxilia os indivíduos que a frequentam, a exercerem seu papel de 

cidadãos engajados de maneira mais eficaz. É um novo conceito de viver em que o público, 

além de alcançar qualidade, estará contribuindo para a preservação da natureza, ponto em que 

se encaixa a segunda questão.  

Planet está diretamente relacionado à responsabilidade ambiental enquanto cidade. A idéia é 

dar uso a uma estrutura que após transportar mercadorias no mundo todo, torna-se inútil em 

qualquer outro setor da economia, podendo ser implantado como uma arquitetura inovadora e 

criativa, reduzindo a possibilidade de mal uso ou descarte impróprio do recurso. O uso de 

containers para construção, além de ser ambientalmente correto, tem como característica 

marcante uma obra limpa. Com a atual preocupação sobre meio ambiente, desperdício de 

materiais e reciclagem, as caixas metálicas são uma ótima alternativa para a construção 

sustentável. Ao mesmo tempo, é possível aliar diversas outras soluções eco-eficientes à 

edificação que trazem impactos positivos à natureza.  

O último ponto a ser tocado é o custo da obra (Profit). O projeto em container contribui com 

este aspecto diante da notável redução de custos em sua concepção. Por se tratar de uma 

estrutura com dimensões modulares já prontas, a demanda por mão-de-obra é 

significativamente menor do que o método construtivo tradicional. O seu uso na construção 

gera rapidez na obra e economia de recursos naturais que não são utilizados, como areia, 

tijolo, cimento, água, ferro, o que se difere da construção convencional. Segundo Corbas 

(2012, apud CARBONARI, 2013), “a economia nesse tipo de obra gira em torno de 35%, se 

comparada a uma construção tradicional, inclusive na etapa de fundação, que, no caso dos 

contêineres, exige uma intervenção bem menos invasiva no terreno”.  

Estes são pontos baseado nos novos conceitos que o mercado e a sociedade buscam. As 

cidades precisam se reinventar, ser inteligentes e buscar inovação, assim poderão alcançar 

desenvolvimento aliado à sustentabilidade. 

Dentre os benefícios que se destacam na reutilização de containers na construção civil, está a 

sua durabilidade e vigor do aço utilizado, que recebe tratamentos para melhorar sua 

resistência frente às condições climáticas extremas. No Brasil, há uma grande disponibilidade 
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de containers em regiões portuárias, que se acumulam em extensos depósitos não 

operacionais. Estes são configurados como um problema para o entorno, no entanto, podem 

apresentar um grande potencial quando vistos como recurso material para a arquitetura, pois a 

maioria destes, após o fim de sua “vida útil”, é descartado, podendo ser adquirido por preços 

bastante reduzidos. 

 
Inúmeros casos de reutilização dos contêineres na arquitetura mostram viabilidade 

em termos estruturais e econômicos. Contudo, para que possam ser reutilizados 

torna-se necessário assegurar as condições mínimas de conforto e habitabilidade em 

seu interior. Pesquisas vêm sendo desenvolvidas no aprofundamento destes aspectos 

e requisitos. Garrido (2011) analisa as ações que devem ser realizadas para tornar 

habitáveis as edificações feitas com containers. (CARBONARI, 2013) 

Deste modo, levando em consideração o Retrofit, processo de modernização do antigo, serão 

apontados os benefícios da reutilização de contêineres na construção civil, analisando toda a 

sua história e características, vantagens e adaptações para o uso na arquitetura. Assim, o 

objetivo do presente artigo será avaliar a viabilidade da implantação dos containers no 

processo construtivo, no âmbito social, ambiental, e econômico.  

 

 

2. Containers: da história ao seu potencial de reuso 

Os containers marítimos foram sempre utilizados para fins de transporte de cargas. São 

construídos com perfis de aço laminado e seus fechamentos laterais são de chapas onduladas 

soldadas, suficientemente fortes para resistir à corrosão, às piores condições climáticas e ao 

uso constante. “A cobertura é de chapa de aço estampada e as dobradiças das portas e as 

fechaduras são forjadas. O piso é composto de madeira compensada espessura: 28 mm” 

(BRITTO, 2011). Segundo Loss et al. (2009), “com o comércio internacional e a 

globalização, o número de containers utilizados pelas empresas de transporte marítimo é cada 

vez maior”.  
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Figura 1 – Concentração de containers marítimos de carga 

Fonte: Ihaa (2010) 

 

Em sua típica utilização, possui vida útil que gira, aproximadamente, entre oito e dez anos. 

Passado este tempo a manutenção se torna economicamente impraticável e acabam largados 

em portos. Outra comum ocorrência é que muitas vezes mandar o container vazio de volta, 

gera para o país de origem, um custo maior do que enviar um novo, e novamente as grandes 

caixas metálicas, se encontram abandonadas e tornam-se prejudiciais, interferindo de forma 

negativa ao entorno portuário.  

 
Segundo a Green Container International Aid (2012), existem aproximadamente 20 

milhões de containers em circulação, porém, mais de 1 milhão está abandonado nos 

portos, principalmente dos EUA, norte Europeu e China, criando grandes depósitos, 

muitas vezes com containers em bom estado. No Brasil, segundo levantamento 

apresentado pelo Centro Nacional de Navegação Transatlântica (CENTRONAVE, 

2012) existe cerca de cinco mil containers abandonados nos portos. (CARBONARI, 

2013) 

Muitos portos públicos em sua infraestrutura contam com área para depósito. “No país, 

existem cerca de 40 portos marítimos com esta capacidade” (GARCIA e LIAO, 2009). A 

concentração dos portos está nas regiões sul e sudeste.  
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Figura 2 – Portos públicos Brasileiros 

Fonte: Secretaria de Portos 

 

Entretanto, existem formas de reuso dos containers, e o Retrofit para uso arquitetônico, é uma 

proposta que além de inovadora, soluciona parte do problema da reciclagem. “Nem todos os 

arquitetos gostam da ideia. “Isso é arquitetice”, diz Maria Lúcia Martins, da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.” (VERA, 2009). No entanto, tais 

containers possuem características que credenciam o seu uso como matéria prima estrutural 

para a construção civil, e ainda ganha como proveito, a reutilização de um material que já 

havia cumprido com a sua função de transporte de mercadorias. Dessa forma, este método 

alternativo de construção, traz valores socialmente corretos e se insere em um panorama de 

respeito ao meio ambiente.  

 
Esses objetos seriam descartados caso não tivessem esse novo fim. Um desperdício, 

pois é uma estrutura potente, com visual low tech e um espaço interno linear de 

proporções interessantíssimas. Sem contar, é claro, que demoraria séculos para 

serem biodegradados. (KOGAN apud DECAMERON, 2011) 

 

“Os containers são identificados com marcas do proprietário e local de registro, número, 

tamanho, tipo, bem como definição de espaço e peso máximo que pode comportar” (CBF 

CARGO, 2014). Possuem estrutura de caráter autoportante e aparecem como modulares com 

padronização internacional. Os tipos de containers mais utilizados no setor arquitetônico, são 
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os Standard Container 20’, Standard Container 40’ e o High Cube (HC) Container 40’ com 

dimensões conforme tabelas a seguir: 

 
 Comprimento Largura Altura 

Container 20’ 6.058 2.438 2.591 

Container 40’ 12.192 2.438 2.591 

HC Container 40’ 12.192 2.438 2.895 

Tabela 1 – Medidas externas em mm dos containers Standards 

Fonte: Guanabara Aduaneira 

 
 Comprimento Largura Altura 

Container 20’ 5.910 2.340 2.388 

Container 40’ 12.044 2.342 2.380 

HC Container 40’ 12.032 2.350 2.695 

Tabela 2 – Medidas internas em mm dos containers Standards 

Fonte: Guanabara Aduaneira 

 

Uma das caraterísticas na hora de projetar e construir em containers é a flexibilidade 

projetual, mesmo através, quase que exclusivamente, de linhas ortogonais. Eles podem ser 

facilmente alinhados e até empilhados, o que permite sua verticalização e menor investimento 

em pilares. 

 
Apesar de ainda pouco difundida no contexto brasileiro, os exemplos 

existentes obtiveram, em sua maioria, resultados projetuais bastante positivos, 

principalmente no que diz respeito à concepção, habitabilidade e aceitabilidade 

pelos usuários. (CARBONARI, 2013) 

 

Sua versatilidade chama atenção, podendo ser aplicado para variados tipos de uso na 

construção, que vai desde residências de pequeno a grande porte, até o setor comercial e 

institucional como escritórios, lojas, restaurantes, hotéis, alojamentos, escolas, entre outras 

infinidades de uso, basta usar a criatividade. Além de tudo, o container ainda é uma estrutura 

que permite associar-se à outros tipos de elementos para compor a construção. Desta forma 

não existe limite para projeto, ele integra-se com concreto, madeira, vidro, metais e traz às 

edificações-containers uma maior proximidade às edificações convencionais, podendo 

garantir conforto, beleza, rapidez e sustentabilidade à obra. 

 

 

3. Retrofit e adaptação para a arquitetura 

O termo Retrofit nunca esteve tão em alta, principalmente para quem acompanha as 

tendências do mundo da arquitetura. Colocar o antigo em boa forma, renovar, adaptar, 

customizar, são algumas ações que dizem respeito a esta prática. O conceito é readequar um 

bem antigo, resgatar suas estruturas e manter suas características intrínsecas, preservando e 

valorizando a memória do bem retrofitado. Com este exercício, dá-se novo uso ao 

abandonado e lhe proporciona maior vida útil. 

 
A prática do retrofit surgiu e foi desenvolvida na Europa, onde ocupa importância 

crescente devido à enorme quantidade de edifícios antigos e históricos. Também é 
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bastante usada nos Estados Unidos. Nestes países a rígida legislação não permitiu 

que o rico acervo arquitetônico fosse substituído, abrindo espaço para o surgimento 

desta solução que preserva o patrimônio histórico ao mesmo tempo em que permite 

a utilização adequada do imóvel. (IBDA – FÓRUM DA CONSTRUÇÃO, 2012) 

 

No caso dos containers, a idéia de retrofitar vai além. O objetivo é explorar os potenciais de 

uso de algo que previamente não fazia parte da indústria de construção. Modificar a função 

das antigas caixas transportadoras em desuso e torna-las matéria prima estrutural, motivadas 

na mobilidade, flexibilidade, inovação e reciclagem. 

A possibilidade de colaborar com o meio ambiente e obter valores sustentáveis, estimula 

ainda mais o retrofit dos containers marítimos para a arquitetura. Este deve buscar beneficiar a 

caixa metálica de atualidade tecnológica que possa manifestar-se em conforto, segurança e 

funcionalidade para o novo uso. Assim como o “retrofit é muito importante urbanisticamente” 

(PIRES apud PRIMAPAGINA, 2012), o retrofit em containers torna-se também importante 

ambientalmente.  

É sabido que os containers devem passar por um processo de transformação para torná-los 

aptos ao uso na arquitetura. Este processo inclui diversas fases aqui constatadas e demoram de 

sessenta a noventa dias para ficarem prontas, agregando agilidade na conclusão da obra. 

Os cortes e soldagens no aço devem ser feitos para preparo de portas, janelas e determinados 

vãos sugeridos pelo profissional responsável no projeto. Assim como um projeto 

convencional, deve-se buscar a ventilação natural cruzada e adequada iluminação natural. Os 

tipos de esquadrias utilizados são os mesmos aplicados em sistemas de construção 

convencionais. É preciso sempre analisar a questão estrutural quando forem feitas grandes 

aberturas, para não correr o risco de o container perder sua rigidez e caráter autoportante. 

Segundo Portal Metálica (2014) “o aço do container também deve ser jateado com um 

abrasivo e repintado com uma tinta não tóxica antes de ser habitável, a fim de evitar 

probabilidades de contaminação em detrimento das cargas que o container transportou durante 

sua vida marítima”. Estas etapas são realizadas no pátio de transformações da empresa 

contratada e especializada e chega pronta no terreno, contribuindo para uma obra limpa. 

Segundo a Delta Containers (2014), “faz-se necessário verificar a situação do terreno e 

disponibilidade física para descarregamento e movimentação dos containers. O frete é feito 

com carreta e o descarregamento com guindaste ou munk, dependendo da situação”. O 

levantamento dos containers, devem ser feitos pelos seus 8 pontos de estruturação, localizados 

em cada vértice da caixa. 

 
Na escolha do tipo de fundações devem ser consideradas a temporalidade da 

habitação e as propriedades geofísicas do terreno a ser implantado. A primeira 

define a configuração da habitação ao longo do tempo (caráter permanente ou 

efêmero). Na segunda, devem ser levadas em consideração a declividade, a 

drenagem e a instabilidade do solo. (CARBONARI, 2013) 

 

De forma geral, a economia na etapa de fundação da obra em container é notável, já que exige 

muito menos mão-de-obra. Trata-se de fundações de caráter mais simples e pontuais, não 

necessitando de uma base única e respeitando ao máximo o perfil natural do terreno. Segundo 

Esser Engenharia (2012), os containers “podem ser facilmente levantados sobre estacas acima 
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do nível do solo, útil principalmente em áreas com risco de inundação ou com dificuldades 

para aterrar”. 

Após a estabilização dos containers no terreno e o acoplamento de unidades, que pode ser por 

solda ou parafusamento, inicia-se a compartimentação de ambientes, que será de acordo com 

um projeto arquitetônico. Na maioria das vezes é feita no sistema de drywall, que é de rápida 

montagem, fácil manutenção, precisos em suas medidas e aceitam qualquer tipo de 

acabamento, como textura, pastilhas, mármore, granito, papel de parede e etc.  

Não se pode esquecer que o aço é um bom condutor de calor, portanto é de extrema 

necessidade que os containers sejam ajustados de forma a receber tratamento térmico para o 

conforto do usuário. Aparecem como sugestões de isolantes, para a dissipação de calor, a 

fibra de vidro, a lã de rocha, o EPS (poliestireno expandido), o XPS (poliestireno extrudado), 

a espuma de poliuretano, entre outras. Mantendo o conceito sustentável da concepção da 

edificação-container, existe atualmente a lã de pet, que não agride a natureza e é feita com 

materiais recicláveis. Esta camada isolante é colocada entre o perfil do container e o sistema 

de fechamento escolhido, que pode ser feito de drywall, mantendo uma padronização com as 

divisórias internas, ou MDF, MDP e OSB que possuem acabamento de acordo com a lâmina 

escolhida. Ficam também embutidas nos fechamentos, as instalações elétricas e hidráulicas, 

sendo necessária sua previsão em projeto, já que diminuem a área da edificação. O teto 

também ganha revestimento, seja interno com placas de pvc, gesso acartonado, com 

preenchimento de isolante térmico ou, caso não possa rebaixar o teto devido a legislação, 

pode-se fazer uso de revestimentos externos como piso wall, que permite uso na parte 

superior do container, ou recobrimento vegetal, ambos como maneiras de minimizar os efeitos 

térmicos. Assegurar o conforto ambiental da edificação e a consequente habitabilidade do 

usuário é um dos pontos primordiais para considerar viável ou não a construção em 

containers. Para questões de fachada, segundo Carbonari (2013), “os revestimentos externos 

mais utilizados são os painéis de argamassa armada, chapas laminadas, lambris de madeira 

tipo sidding, painéis fenólicos entre outros”. No entanto, "assumindo as características e o 

visual das caixas é possível reduzir em até 35% os custos da obra" (CORBAS apud SOUZA, 

2012), o que torna-se um ganho economicamente. 

O piso original do container pode ganhar tratamento e ser mantido, ou então receber 

assentamento de diversos tipos, como vinílicos, madeira, laminados, porcelanatos e etc. 

Segundo a Multicontainer (2014), “a única manutenção que deve ser feita é a da pintura com 

o correspondente tratamento antioxidante”. Construções com containers duram até noventa 

anos e custam muito menos do que os materiais usados tradicionalmente para levantar uma 

obra. A economia na construção chega a ser de 30% se comparado a uma obra convencional.  

 

 

4. Aplicações 

Após reformados, remodelados e equipados de forma a obter um nível de habitabilidade 

mínima para a necessidade de uso humana, os resultados projetuais da arquitetura em 

container podem surpreender. Segundo Carbonari (2013), “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”.  Ainda, de acordo com Santos (2010), “é também importante 
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realçar que a habitação, em geral, dura o tempo suficiente para acolher, por vezes três 

gerações, portanto deverá ser pensada que deverá cobrir as necessidades das pessoas que nela 

habitam ou que poderão vir a habitar”. 

 

     

 

       

 

Figura 3 – Casa de hospedes 

Poteet Arquitetos – San Antonio – Estados Unidos 

Fonte: Arch Tendências (2014) 

 

Figura 4 – Starbucks – Arquiteto corporativo 

do Starbucks – Seattle – Estados Unidos 

Fonte: Starbucks (2012) 

 

Figura 5 – Estúdio de arte 

 MB Architecture – Amagansett – Estados Unidos 

Fonte: MB Architecture (2014) 

 

Figura 6 – Casa dos estudantes 

Cattani Architects – Le Havre – França.  

Fonte: Contemporist (2010)  
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Figura 7 – Espace Mobile 

Salzburg – Austria.  

Fonte: Jetson Green (2007) 

 

Figura 8 – Edificação residencial 

Container City – Helensburgh - Escócia 

Fonte: Container City (2014) 

 

Figura 9 – Puma City 

Lot-Ek Architecture – Londres – Inglaterra 

Fonte:Lot-Ek (2008) 

 

Figura 10 – Wahaca mexican restaurant 

Softroom – Londres – Inglaterra 

Fonte: Softroom (2014) 
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A construção em containers possibilita ampla variedade de usos. Não se sabe ao certo onde se 

começou esta prática na arquitetura, porém as caixas metálicas já estão por toda a parte. No 

Brasil esta técnica ainda é recente e pouco explorada.  

 

    
 

 

 

 

Figura 13 – Residência em containers 

Danilo Corbas – Curitiba – Brasil 

Fonte: Pini Web (2013) 

Figura 14 – Decameron 

Studio mk27 – São Paulo – Brasil 

Fonte: Arch Daily (2011) 

Figura 11 – Residência 

Ziegler Build – Brisbane – Australia 

Fonte: Ziegler Build (2014) 

 

Figura 12 – Tony’s Farm 

Playze –Xangai – China 

Fonte: Container SA (2014) 
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5. Justificativa 

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 de encontro 

com os conceitos de sustentabilidade. É necessário encontrar um equilíbrio e atingir um 

desenvolvimento econômico e material sem avançar contra o meio ambiente, para isso deve-

se utilizar os recursos naturais, socialmente de forma sensata, para que eles se mantenham no 

futuro e haja desenvolvimento sustentável. 

 
A adoção de ações de sustentabilidade garante a médio e longo prazo um planeta em 

boas condições para o desenvolvimento das diversas formas de vida, inclusive a 

Figura 15 – Restaurante Madero 

Kethlen Ribas Durski – Campo Largo – Brasil 

Fonte: Madero (2014) 

 

Figura 16 – Muzik hamburgueria  

Escritório Arch+Decor – Curitiba – Brasil  

Fonte: Jorge Mariano (2014) 

 

Figura 17 – Restaurante Tokiomaki 

Box Container – Recife – Brasil 

Fonte: Box Container (2014) 

 

Figura 18 – Loja Denin 

Box Container – São Paulo – Brasil  

Fonte: Box Container (2014) 
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humana. Garante os recursos naturais necessários para as próximas gerações, 

possibilitando a manutenção dos recursos naturais (florestas, matas, rios, lagos, 

oceanos) e garantindo uma boa qualidade de vida para as futuras gerações. (SUA 

PESQUISA, 2014) 

 

Além dos aspectos ecológicos, o que valida também este artigo são as vantagens que a 

arquitetura em containers oferece. Ao se tornarem sucata, as grandes caixas metálicas são 

resgatadas e tratadas, o que aumenta sua vida útil. Sua potencial flexibilidade em projetos, 

versatilidade, reciclabilidade e qualidade estrutural, são características que ofertam à 

construção civil, grande diversidade de usos com custos mais baixos, além de proporcionar à 

arquitetura atual, um design inovador. 

 

 

6. Metodologia 

De forma a poder avaliar a viabilidade social, que se baseia no grau de aceitação da 

sociedade, e a propagação do método construtivo em containers, optou-se por uma pesquisa 

de campo através de um questionário com dez questões sobre o tema, que ficou disponível por 

três semanas através de um link on-line. O mesmo foi divulgado via redes sociais, onde o 

alcance por um público mais diversificado e de diferentes cidades é maior. Obtiveram-se 

cento e vinte e oito respostas, em que a intenção foi de conhecer e analisar as experiências e 

opiniões individuais em relação à arquitetura em containers, embasada sempre na 

sustentabilidade direcionada à construção. Os dados foram agrupados e categorizados. 

7. Resultados e discussões 

O questionário foi basicamente dividido em duas partes, sendo a primeira com finalidade de 

classificar o público, e a segunda, suas colaborações com o assunto. 

A coleta de dados pessoais mostra que a maior parte da amostra que se desempenhou a 

responder à pesquisa é do sexo feminino, com 77%, de idade entre 18 a 30 anos, com 55%. 

Constata-se que o grau de instrução do público é em sua maioria com ensino superior 

completo, o que representa 52% da amostra, tendo ainda mais 41% pós-graduados.  
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Gráfico 1 e 2 – Idade e Grau de escolaridade 

Fonte: Luiza Mussnich via google docs (2014) 

 

Ao se tratar sobre sustentabilidade ambiental, nota-se que a massa homogênea (81%) acha um 

assunto muito atual e na maioria das vezes contribui para a melhor qualidade do meio 

ambiente. Há os que acham importante, porém não praticam muito em seu dia-dia (18%) e 

uma minoria de 1% que acredita que o impacto ambiental não está relacionado ao individuo. 

Segundo Cardoso (2012), “o povo brasileiro ainda tem muito preconceito quando se fala em 

reutilizar e muito receio de gastar quando se fala em sustentabilidade”. É um processo mental 

lento e gradual, onde muitas vezes o interesse tem maior valor e entra em conflito com a 

preservação do meio. No entanto, os resultados mostram que o espirito de responsabilidade 

ambiental está crescendo em nosso país, que as atitudes da sociedade voltadas ao 

desenvolvimento do planeta estão presentes no cotidiano atual da maioria das pessoas. 

 
Acredito que as construções em container estão ganhando espaço gradativo no 

mercado, ainda há preconceitos ao que se diz respeito a edificações nos mesmos, 

porém os valores agregados ao produto, como o custo e preceitos quanto à 

reciclagem e sustentabilidade, viabilizam um novo conceito de arquitetura 

(PARTICIPANTE ANÔNIMO DA PESQUISA, 2014). 

 

Para que o conceito de sustentabilidade passe do plano teórico para o prático é preciso 

aplicação. “A construção civil pode ser usada como exemplo. Sustentabilidade tem sido a 

palavra de ordem nesse setor nos últimos anos. A preocupação com os resíduos, as emissões 

de CO2 e a economia de água e energia ganhou relevância nos projetos residenciais e 
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comerciais.” (TRENNEPOHL, 2009). Neste contexto é que se deve buscar soluções 

sustentáveis, e a arquitetura em containers aparece como método alternativo. Ao questionar as 

pessoas a fim de saber se frequentariam locais construídos em containers, observa-se que a 

massa homogênea, com 78%, diz que sim, contrapondo uma minoria de 22% que não 

possuem interesse. O retrofit em containers marítimos para reuso na arquitetura, 

aparentemente, vem ganhando aceitação na sociedade. Levando em consideração os 

comentários da pesquisa sobre esta prática, nota-se que são muito mais positivos do que 

negativos. Muitos dos colaboradores disseram que os espaços podem ser bem aproveitados 

fazendo uso de um método prático, ágil e de fácil mobilidade. Complementam dizendo ser 

uma alternativa ecologicamente muito interessante, que promove inovação, economia e 

também pode ser esteticamente favorável, além de apostar neste método como sendo o futuro 

das construções. Segundo um participante anônimo, “iniciativas assim nos fazem acreditar 

que existe esperança e alternativas inteligentes para o futuro”, e ainda “com criatividade e 

técnica esse material pode e deve ser muito mais explorado”. Há os que nunca estiveram em 

uma construção deste tipo, somente viram em programas e documentários e acham a proposta 

sensacional. Outro colaborador compartilhou a experiência de uma amiga que construiu uma 

casa com dois containers de 40’HC. “Foi rápido, prático e mais econômico que a construção 

convencional. Lhe preocupava o isolamento térmico que foi resolvido rapidamente. Para a 

proprietária, satisfação total” (PARTICIPANTE ANÔNIMO DA PESQUISA, 2014). 

Alguns mais críticos, questionam e desafiam o método, o que é favorável para discussão de 

temas. “Importante se atentar que a construção em container seja efetiva com o reuso de 

container e não utilizar novos para tal fim, pois caso contrário, perde completamente a função 

de sustentabilidade” (PARTICIPANTE ANÔNIMO DA PESQUISA, 2014). De fato. A ideia 

é retrofitar containers que não possuem mais valor em sua função original e que possam ser 

reutilizados e reciclados para o fim arquitetônico, tomando alguns cuidados prévios para 

conferir habitabilidade às construções.  

 
Primeiramente deve-se verificar se há a disponibilidade deste material na região, e 

como pode ser feito o transporte do mesmo até o local de implantação. 

Posteriormente é necessária uma análise qualitativa dos contêineres para verificar se 

há qualquer problema estrutural ou algum tipo de contaminação. (CARBONARI, 

2013)  
 

“Me preocupo com a termodinâmica do container e como é feita a refrigeração. Isso é 

sustentável? Se tiver ar condicionado não é.” (PARTICIPANTE ANÔNIMO DA PESQUISA, 

2014). Além do reuso do próprio container como matéria estrutural para a construção, que é o 

foco deste artigo, existem outras soluções eco-eficientes que trazem impactos positivos à 

natureza e que estão interligados ao conceito geral. É o caso do sistema de climatização 

sustentável. Um equipamento que capta a temperatura externa, joga o ar por uma serpentina, 

que se localiza a no mínimo dois metros abaixo da superfície da terra onde a temperatura é 

constante, e impulsiona o mesmo para dentro da edificação, mantendo uma média de conforto 

térmico humano tanto no verão, quanto no inverno. Estudos mostram que com o uso de ar 

condicionado padrão haveria um contraste de gastos significativos, sobre o uso do sistema de 

climatização sustentável, mostrando este último, ser uma alternativa para minimizar o 

consumo de energia de sistemas de ar condicionado, entre outros recursos possíveis. 
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Sabendo que a aplicação dos containers na arquitetura já é referência no cenário internacional 

e que no Brasil a utilização dos mesmos já tem alguns modelos, foi interrogado se as pessoas 

já estiveram em uma construção em container. Surpreendentemente foi apurado que 45% do 

todo já foram a este tipo de construção, mesmo sendo considerado um método novo. Alguns 

relataram que as construções em container que já visitaram, eram de caráter temporário e 

composto por um ou dois containers. A massa homogênea de 53% nunca foi, mas tem 

curiosidade em ir, e apenas 2% nunca foram e tampouco possuem interesse em ir.  

 

 
Gráfico 3 – Você já esteve em uma construção em container 

Fonte: Luiza Mussnich via google docs (2014) 

 

Tendo número significativo de pessoas que já estiveram em edificações feitas em containers, 

questionou-se qual foi a impressão sob aspectos internos, que a arquitetura causou na 

visitação. A massa heterogênea, que já adentrou à obra, ficou dividida entre três opções, em 

que 7% alegou desconforto e qualidade a desejar, 12% marcou a opção “outros”, e 26% 

declarou ter sentido bem estar, conforto e qualidade desejável, totalizando em 45%, sabendo 

que os outros 55% nunca adentraram a este tipo de construção. Desta avaliação, percebe-se 

que é de extrema importância se atentar à condutividade do metal. Conforme já mencionado o 

conforto térmico é uma condição de habitabilidade das construções destinadas à ocupação 

humana.  

É verdade que as opiniões podem ser variadas. Não existe certo nem errado quando tratamos 

de gosto pessoal. É possível projetar em container e manter seu aspecto original de forma a 

agregar um conceito especifico ou até mesmo economizar em acabamentos, como também é 

viável que se utilize dos benefícios da reutilização do container e especifique acabamentos 

internos e externos a fim de esconder totalmente sua estrutura e poder surpreender, conforme 

opinião extraída da pesquisa. 

 
Já estive em construções Container com ótimo aspecto de conforto, que nem 

pareciam ser feitos a partir de um Container e em outros que deixaram a desejar, 

principalmente no acabamento interno e consequentemente no conforto térmico e 

acústico. O que acho mais importante em uma boa construção Container é a 

capacidade de surpreender. Se o aspecto tanto interno quanto externo remete 

diretamente ao formato original do Container, o projeto fica sem graça e não passa 

uma boa impressão, pois fica com cara de “reciclado”. Acho que é bacana quando se 

consegue um aspecto final refinado. Isso vai contra o que se espera de uma 

construção container, e por esse motivo se torna surpreendente e inovador. 

(PARTICIPANTE ANÔNIMO DA PESQUISA, 2014). 
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Dentre as qualidades listadas no questionário, cada indivíduo tinha a opção de marcar até duas 

alternativas. A classificação, de acordo com o gráfico a seguir, mostra que as grandes caixas 

metálicas têm adquirido curiosos e adeptos, principalmente, por sua inovação e 

sustentabilidade, que juntos, quantificam 71% das opiniões do público. Ainda considerável, a 

reciclabilidade obteve 15% das preferências. Nota-se que 5% aparecem criticando a 

composição da obra, ou seja, pessoas que descrevem a arquitetura em containers com baixa 

qualidade estética. Levando em conta que em qualquer estilo arquitetônico encontram-se 

pessoas resistentes à tipologia, é uma porcentagem quase que descartada, bem como os 3% de 

pessoas que nunca viram uma construção em container, seja ao vivo ou por imagens. 

 
 

Gráfico 4 – Que características te vieram a mente ao ver a construção em container 

Fonte: Luiza Mussnich via google docs (2014) 

 

Em relação à área de atuação, verifica-se que apenas 21% integram o setor de arquitetura e 

construção, tendo 79% da amostra atuando em outros ramos. Isso mostra que não apenas as 

pessoas inseridas nesta indústria estão cientes das tendências e mudanças que relacionam o 

método construtivo à sustentabilidade, o que pode ser comprovado também pela quantidade 

de comentários, colaborações, opiniões e críticas recebidos no questionário. 

 

 

8. Conclusão 

A sustentabilidade possui grande peso nos dias de hoje o que acaba se tornando condicionante 

para projetos arquitetônicos. A implantação do container no processo construtivo atua de 

diversas maneiras, integrando as questões ambientais, econômicas e inclusive sociais. Neste 

sentido, este artigo teve como objetivo analisar a viabilidade deste método construtivo 

alternativo que aos poucos vem tomando seu espaço na arquitetura global e então verificar e 

comprovar a hipótese do tripé da sustentabilidade (3P), que engloba os pontos considerados: 

People (social), Planet (ambiental) e Profit (econômico).  

Para tal, houve uma busca por opiniões, experiências e comentários da população, para que 

sejam sanadas uma série de dúvidas que permanecem sobre o futuro da arquitetura 

sustentável. Tais contribuições podem e devem ser levadas em consideração para futuros 
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projetos arquitetônicos e assim poder englobar, neste método alternativo, novas possibilidades 

e definições. 

Ainda pouco explorada, porém com crescente desenvolvimento, esta técnica resulta, 

socialmente, no incentivo ao engajamento sustentável e na notável responsabilidade ambiental 

presente no dia a dia da população pensadas em prol das futuras gerações; ambientalmente, no 

reaproveitamento de estruturas descartadas e consequentemente na diminuição de resíduos em 

obra; e economicamente, em soluções construtivas de baixo custo. Isto decorre das tendências 

e necessidades do mercado, que vem clamando por soluções inovadoras que sejam benéficas 

ao homem e à natureza.  

Assim, conclui-se que o tema analisado integra projeto, meio ambiente, tecnologia alternativa 

e inovação à pesquisa, leitura, soluções e experiências. A arquitetura atual é sedenta de 

novidades e acolhedora de suas respostas, o que torna o retrofit de containers marítimos para 

reuso na arquitetura, socialmente, ambientalmente e economicamente, viável. 
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