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Resumo 
 

A construção civil é um dos setores da indústria com o maior consumo de recursos 

naturais e considerada uma das atividades menos sustentáveis do planeta, sendo 

necessária a criação de novas tecnologias e possibilidades para restringir e simplificar 

suas etapas, gerando a diminuição destes impactos. Nesse contexto, o pensamento 

de sustentabilidade vem sendo muito discutido em diversos setores. A 

sustentabilidade tem como objetivo interligar questões sociais, econômicas, culturais 

e ambientais da sociedade. Conceitos como o design sustentável e arquitetura 

sustentável buscam criar indicações e atributos para obtenção de resultados 

ambientalmente conscientes. Com a necessidade de novas tecnologias e sistemas 

construtivos simplificados e com menos impactos, o container reutilizado torna-se uma 

opção de construção mais sustentável. Apresentando características sustentáveis, os 

containers estão sendo utilizados como sistema construtivo em diversos locais do 

mundo, servindo como residências, comércios, instituições, abrigos de emergência e 

em canteiros de obras, por exemplo. O container, mesmo apresentando um perfil 

sustentável, deve seguir critérios definidos por ferramentas da sustentabilidade para 

que sejam assim considerados. A partir desta necessidade foi criada uma Matriz da 

construção sustentável, que pode ser utilizada para verificar o nível, em uma 

determinada “Escala de Sustentabilidade”, de uma edificação em container como 

construção sustentável. Como resultado da matriz, além da definição do seu nível de 

sustentabilidade, podem ser identificados os pontos fracos e as possibilidades de 

melhorias que uma construção ou projeto em container apresentam. A definição de 

níveis de sustentabilidade obtidos através do uso da matriz incentiva profissionais, 

investidores e proprietários a projetar e construir de forma mais sustentável, levando 

em conta os princípios da arquitetura sustentável. A matriz pode ser utilizada para 

auxiliar na fase de projeto, na construção e em reformas, mas também pode ser 

utilizado como ferramenta de estudo em universidades, fomentando a discussão de 

sustentabilidade e novas tecnologias.  

 

Palavras-chave: Sustentabilidade, Design Sustentável, Arquitetura Sustentável, 

Construções Sustentáveis, Container, Matriz. 
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Abstract 
 

Civil construction is one of the sectors of the industry with the biggest consumption of 

natural resources and considered one of the least sustainable activities on the planet, 

and it is necessary to create new technologies and possibilities to restrict and simplify 

the stages, generating a reduction of these impacts. In this context, sustainability 

thinking has been much discussed in several sectors of industry. Sustainability aims 

to link social, economic, cultural and environmental matters of society. Concepts such 

as sustainable design and sustainable architecture seek to create indications for 

obtaining environmentally conscious results. With the need for new technologies and 

simplified construction systems, the reused container becomes a more sustainable 

construction option. Presenting sustainable features, containers are being used as a 

construction system in several parts of the world, serving as residences, shops, 

institutions, emergency shelters and on construction sites, for example. The container, 

even presenting a sustainable profile, must follow criteria defined by sustainability tools 

to be considered accordingly. From this need was created a Matrix of sustainable 

construction, which can be used to verify the level, in a given "Sustainability Scale", of 

a container building as a sustainable construction. As a result of the matrix, in addition 

to defining its level of sustainability, we can identify the weaknesses and possibilities 

for improvements that a container construction or project has. The definition of 

sustainability levels obtained through the use of the matrix encourages professionals, 

investors and owners to design and build in a more sustainable way, taking into 

account the principles of sustainable architecture. The matrix can be used to assist in 

the design, construction and renovation phases, but can also be used as a study tool 

in universities, fostering the discussion of sustainability and new technologies. 

 
Keywords: Sustainability, Sustainable Design, Sustainable Architecture, Sustainable 

Construction, Container, Tool. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Com as mudanças geradas pela revolução industrial e a produção de bens de 

consumo em crescimento, o equilíbrio do planeta sofreu alterações. Os hábitos, 

decisões e ações realizadas no decorrer da vida de cada indivíduo apresentam grande 

importância para a questão da sustentabilidade global (JOHN & PRADO, 2010).   

A indústria da construção civil é responsável pelos grandes espaços 

construídos e para essa prática muitos recursos são necessários, tornando a mesma 

uma das atividades menos sustentáveis do planeta e responsável pela utilização de 

até 50% dos recursos naturais (EDWARDS, 2008). 

O impacto ambiental gerado pela construção civil está ligado à produtividade 

deste setor, iniciando pela extração das matérias-primas, o transporte, a ocupação de 

terras, os resíduos gerados e seu descarte, demolições, a água e energia que são 

utilizadas durante a construção das obras (AGOPYANM, et al., 2011). 

Estima-se que no ano de 2.050 a população mundial seja de 10 bilhões, o que 

poderá afetar o meio ambiente, com escassez de recursos naturais e acúmulo de 

resíduos, o que tornará necessária a criação de novas tecnologias e possibilidades 

para a diminuição destes impactos. Nesse sentido, será preciso restringir e simplificar 

as etapas da construção civil (EDWARDS, 2008). 

Em consequência disso, o pensamento de sustentabilidade vem sendo muito 

discutido em diversos setores da indústria. Segundo Cabrera (2009) 1 , a 

sustentabilidade tem como objetivo interligar questões sociais, econômicas, culturais 

e ambientais da sociedade. Para que algo seja sustentável é necessário a viabilidade 

econômica, ser socialmente justo, culturalmente aceito e ecologicamente correto. 

 Para auxiliar na solução dos problemas gerados pela indústria da construção 

civil, reduzir custos e minimizar o impacto ambiental, o uso de materiais recicláveis 

aumentou, tornando-se uma prática muito comum em diversos setores. Uma opção 

nesse cenário é o uso do container, que se torna uma alternativa para servir de 

                                                        
1 Disponível em <http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/desenvolvimento/conteudo_474382.shtml>    
Acesso em 25/07/2016. 
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matéria-prima para construção de residências, comércios, instituições e de outros 

usos, contribuindo para ampliar a sustentabilidade na área da construção civil.  

 Segundo Kotnik (2013), o container foi criado pelo americano Malcom Purcell 

McLean como solução para o problema de transporte de mercadorias, sendo 

responsável pela movimentação de até 95% dos produtos produzidos por todo o 

mundo. É uma estrutura leve construída com aço que apresenta grande resistência 

estrutural, dimensões padronizadas para facilitar na acomodação nos grandes navios, 

baixo peso e vida útil estimada de 10 a 15 anos para a função original. Como 

componente na arquitetura não há uma estimativa comprovada desta duração, mas 

de acordo com o arquiteto Celso Costa em entrevista2 cedida à Guellity Marcel, pelas 

características da estrutura e as possibilidades de manutenção, é possível estimar 

que o container poderá ser utilizado por volta de 100 anos. 

No Brasil existe uma grande disponibilidade de containers próximos às zonas 

portuárias, onde são descartados após o período de vida útil para armazenagem, 

criando problemas para o entorno, pois são peças de difícil descarte. Um dos 

benefícios da reutilização dos containers na construção civil é reaproveitar estas 

estruturas, diminuindo assim o número de depósitos e ainda fortalecendo o 

desenvolvimento sustentável na construção civil. 

A construção em container apresenta vantagens e desvantagens em relação 

às construções tradicionais de alvenaria. Pode-se destacar como aspecto positivo a 

economia de material, redução do tempo de duração da obra, diminuição expressiva 

nas intervenções no terreno, redução da geração de resíduos, entre outras. Vale 

destacar que uma construção em container pode gerar até 35% de economia em 

relação à uma obra tradicional, inclusive na fase de fundação, onde as interferências 

no terreno são mais sutis (CORBAS, 2012)3. 

Alguns desafios no uso do container nas edificações também precisam ser 

superados. Algumas desvantagens que podem ser destacadas, tais como: a 

dificuldade de manipulação do container no terreno, a falta de mão de obra qualificada, 

                                                        
2 Entrevista disponível em <https://www.euquerobiologia.com.br/2013/09/entrevista-com-celso-costa-
arquiteto.html> acesso em 05/07/2017. 
3 Disponível em < https://oglobo.globo.com/economia/imoveis/cresce-no-pais-uso-de-conteineres-na-
construcao-de-casas-4071259> acesso em 06/07/2017 



 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÀVILA 
  

 

 
 

3 
 

a falta de dados e pesquisas para embasar os projetos arquitetônicos, a inexistência 

de legislação edilícia relacionada, entre outros. 

Desta forma, buscando fundamento na sustentabilidade, na inovação e nas 

novas tecnologias da área da arquitetura e design, pode-se destacar os benefícios, 

possibilidades, recursos, informações, diretrizes e sugestões da reutilização dos 

containers como matéria-prima na construção civil. Foram analisados os dados a 

respeito do container, desde a sua história, características, vantagens, desvantagens, 

adaptações necessárias para torná-lo habitável, custos, logística e novas tecnologias. 

 

1.1 Contextualização  

 

Com início no século XVIII na Grã-Bretanha, influenciada por um conjunto de 

fatores da sociedade como crescimento da burguesia, desenvolvimento territorial, 

crescimento do poder político, a Revolução Industrial trouxe a substituição de 

processos manuais pela utilização de máquinas. A produção em massa ganhou força, 

a energia humana deu o seu lugar para a energia motriz, houve a transição do 

feudalismo para o capitalismo e um grande impacto na estrutura da sociedade foi 

criado. 

 O desenvolvimento de estratégias econômicas foi também um grande 

precursor da revolução industrial inglesa, pois grandes estudiosos da época 

buscavam a articulação entre indústrias, trabalho e a produção de riquezas. 

O que é comumente chamado de “revolução industrial” foi o resultado da 
revolução ideológica efetuada pelas doutrinas dos economistas. Foram eles 
que explodiram velhos dogmas [...] A economia política inglesa e a fisiocracia 
francesa indicaram o caminho do capitalismo moderno. Foram elas que 
tornaram possível o progresso decorrente da aplicação das ciências naturais, 
proporcionando às massas benefícios nunca sequer imaginados. (MISES, 
1966, pg. 29) 

  

 A revolução industrial trouxe diversas soluções para a indústria e a produção 

de bens de consumo, contribuindo para a qualidade de vida das pessoas, mas gerou 

problemas não planejados como os impactos ambientais. Para o desenvolvimento da 

indústria, o homem precisou muitas vezes se sobrepor à natureza, o consumismo 
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gerado por esse crescimento desenfreado, que criou vários problemas de 

preservação do planeta. (PENSAMENTO VERDE, 2014) 

 Para frear esses acontecimentos são necessárias mudanças drásticas no 

modo de produzir e principalmente buscar soluções ambientalmente sustentáveis 

para impedir que este processo continue. Nos últimos 30 anos foram realizadas 

conferências entre os países altamente industrializados buscando encontrar soluções 

para um desenvolvimento industrial sustentável, com maior controle dos processos de 

extração de recursos naturais do planeta. Em uma sociedade altamente consumista 

e sustentada pelos recursos da indústria, o maior desafio é buscar o equilíbrio entre a 

preservação ambiental e a crescente produção de bens de consumo (PENSAMENTO 

VERDE, 2014). 

  Na próxima seção serão evidenciados os objetivos do trabalho, destacando-se 

a contribuição para a área do Design, Tecnologia e Inovação. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Propor uma discussão sobre o uso dos containers na construção civil e a sua 

relação com o design e a arquitetura sustentável. Criar uma ferramenta de avaliação 

da construção sustentável para verificação do nível de sustentabilidade de projetos e 

construções. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Analisar documentos, textos, legislações e projetos que fazem referência às 

práticas dos usos dos containers na construção civil. 

Definir critérios de avaliação utilizando conceitos e princípios da arquitetura 

sustentável e design sustentável. 

 Desenhar uma matriz para definir o nível de um projeto ou construção em uma 

escala de sustentabilidade, resultando nos pontos fracos e possibilidades de 

melhorias. 

  

1.2.3 Contribuição do Trabalho 

 

Ampliação do repertório projetual de arquitetos e áreas afins para uma forma 

de construção civil que possibilite a viabilidade econômica, resposta sustentável, 

alternativa em processo habitacional e comercial e novas tecnologias na construção 

civil.            

 A criação de uma ferramenta de avaliação que define níveis de qualidade e que 

resulta em possibilidades de melhorias. 
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2 PERCURSO METODOLÓGICO  

 

 Para a produção da pesquisa foi utilizada a análise de conteúdo (AC). Esta 

metodologia busca realizar um melhor desenho e compreensão dos objetivos da 

pesquisa.  

 Segundo Vergara (2005), a análise de conteúdo é uma técnica que trabalha os 

dados coletados, com o objetivo de identificar o que está sendo dito sobre 

determinado tema. Grande parte dos autores refere-se à AC como uma técnica de 

pesquisa que trabalha a palavra, possibilitando a produção, de forma objetiva e 

prática, de inferências do conteúdo de um texto ao seu contexto social.   

 A pesquisa foi estruturada em capítulos com referencial teórico e metodológico 

sobre temas como desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, design sustentável, 

arquitetura sustentável e construções sustentáveis. Serão também levantados dados, 

através de buscas textuais e legislações pertinentes, sobre os aspectos históricos, 

construtivos e técnicos do container com o intuito de informar e qualificar o material. 

Foi desenvolvido um capítulo para apresentação do uso do container na construção 

civil, com levantamento de dados de características, vantagens e desvantagens, 

detalhes construtivos e adaptativos para o uso na arquitetura, aspectos econômicos, 

sociais e exemplos de obras construídas. 

 O capítulo final foi destinado às discussões das relações dos conceitos e 

princípios da arquitetura e design sustentáveis com a utilização do container como 

matéria-prima principal na construção civil. Para validação do uso do container como 

construção sustentável, será criada uma matriz com a finalidade de definir o nível de 

um projeto ou construção em container na escala de sustentabilidade, através de 

critérios estabelecidos de acordo com a arquitetura sustentável e design sustentável. 

 Com os resultados da aplicação da matriz é possível encontrar os pontos fracos 

e as possibilidades de melhorias, que podem ser discutidos e modificados, 

aumentando o nível na escala e consequentemente tornando a construção mais 

sustentável. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO 

 

3.1 Sustentabilidade, Desenvolvimento Sustentável e Design Sustentável 

  

Segundo Barbosa (2008), em 1972 foi realizada pela ONU, em Estocolmo, na 

Suécia, a primeira conferência sobre o meio ambiente. Como resultado desta 

conferência foi criado o Pnuma (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente). 

Em 1987 é publicado o Relatório Brundtland, também conhecido como “Nosso Futuro 

Comum”, que lança o conceito de Desenvolvimento Sustentável – a satisfação das 

necessidades atuais sem o esgotamento dos recursos para as gerações futuras.  

Este relatório foi elaborado por uma equipe liderada pela norueguesa Gro 

Harlem Brundtland, interligando a economia, tecnologia, sociedade e política, 

ressaltando uma nova postura ética, caracterizada pela responsabilidade das atuais 

e futuras gerações. Segundo Nosso Futuro Comum (1991), uma lista de medidas no 

nível do Estado Nacional deve ser tomada. São elas: 

 

a) limitação do crescimento populacional; 

b) garantia da alimentação a longo prazo; 

c) preservação da biodiversidade e dos ecossistemas;  

d) diminuição do consumo de energia e desenvolvimento de tecnologias que 

admitem o uso de fontes energéticas renováveis; 

e) aumento da produção industrial nos países não industrializados à base de 

tecnologias ecologicamente adaptadas;  

f) controle da urbanização selvagem e integração entre campo e cidades 

menores; 

g) as necessidades básicas devem ser satisfeitas.  

O relatório também define metas no nível internacional. Dentre elas: 

h) as organizações do desenvolvimento devem adotar a estratégia do 

desenvolvimento sustentável; 

i) a comunidade internacional deve proteger os ecossistemas supranacionais 

como a Antártica, os oceanos, o espaço; 
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 j) guerras devem ser banidas;  

k) a ONU deve implantar um programa de desenvolvimento sustentável. 

 

 O relatório de Brundtland foi amplamente aceito após sua publicação devido ao 

fato do seu grande realismo, onde mantem um tom diplomático, buscando o 

balanceamento entre o crescimento econômico e a preservação ambiental. Há 

também a valorização do crescimento nos países não-industrializados. 

 A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente realizada em 1992 

no Rio de Janeiro, conhecida como ECO-92 ou Rio-92 teve como consequência a 

produção de diversos documentos que são utilizados como referências para 

discussões ambientais. Neste evento é assinada a Agenda 21, que consiste em um 

plano de ações com metas para a melhoria das condições ambientais do planeta. 

(FRANCISCO, Wagner de Cerqueria e. "Eco-92"; Brasil Escola.) 

 A Agenda 21 resume-se em um acordo entre 179 países para a elaboração de 

estratégias para o desenvolvimento sustentável. O documento foi definido em quatro 

seções, as dimensões sociais e econômicas, a conservação e gestão dos recursos 

para o desenvolvimento, o fortalecimento do papel dos principais grupos sociais e os 

meios de implementação. 

 A Agenda 21 Brasileira é um instrumento de planejamento participativo para o 

desenvolvimento sustentável do país, resultado alcançado através de uma extensa 

consulta à população brasileira. 

 Na agenda 21 brasileira, o Desenvolvimento Sustentável está definido como: 

 

“O desenvolvimento sustentável deve ser entendido como um conjunto de 

mudanças estruturais articuladas, que internalizam a dimensão da 

sustentabilidade nos diversos níveis, dentro do novo modelo da sociedade da 

informação e do conhecimento; além disso, oferece e apresenta uma 

perspectiva mais abrangente do que o desenvolvimento sustentado, que é 

apenas uma dimensão relevante da macroeconomia e pré-condição para a 

continuidade do crescimento.” (Ministério do Meio Ambiente – Agenda 21 

Brasileira, pag.22).  
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Ainda como resultado da Rio-92, foi implementado o Protocolo de Kyoto, em 

1997, que constitui um tratado que define metas de redução de emissões para os 

países desenvolvidos e os que apresentam economia em transição para o capitalismo.  

 Foram realizadas mais duas conferências das Nações Unidas sobre o 

desenvolvimento sustentável, a Rio+10 em Joanesburgo e a Rio+20 na cidade do Rio 

de Janeiro, com o objetivo de rever as metas propostas pela Agenda 21 e direcionar 

as ações para as áreas mais emergenciais.  

 Em Setembro de 2015, em Nova York, a Cúpula de Desenvolvimento 

Sustentável foi realizada, nessa ocasião todos os países da ONU participaram da 

definição dos novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para a criação 

de uma nova agenda de desenvolvimento sustentável, tendo seu prazo estabelecido 

para 2.030. (ONU, 2016)4 

 Com o tema desenvolvimento sustentável em pauta, a visão de meio ambiente 

foi se alterando, onde o mesmo passa a ser identificado não como uma fonte 

inesgotável de recursos, mas como um assunto à ser discutido e trabalhado, 

buscando a integração com os pensamento já definidos de produção e consumo.  

 Para alcançar o desenvolvimento sustentável é necessário o equilíbrio entre as 

dimensões ambientais, econômicas e sociais, que são interdependentes e que 

apresentam uma grande complexidade para a melhor compatibilização entre elas 

(AGENDA 21 Brasileira) 

 A Dimensão Ambiental é definida por Schmidt (2007) como capital natural e 

abrange os temas associados à ecologia, ciências naturais, poluição, administração 

dos recursos renováveis e não-renováveis, dentre outros. Esta dimensão está 

diretamente relacionada aos recursos naturais, e como eles devem ser utilizados de 

forma sustentável.  

 A Dimensão Econômica é definida como capital artificial e é resultado das 

atividades que geram produtos e serviços com a intenção do aumento da renda e 

padrão de vida de indivíduos ou grupos. Para atestar a performance desta dimensão, 

é avaliado o retorno financeiro. Para a obtenção da sustentabilidade econômica, é 

                                                        
4 Disponível em <https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/>  
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necessária a aplicação devida dos recursos e as modificações nos mecanismos de 

orientação de investimentos. 

 A Dimensão Social definida como capital humano, está diretamente 

relacionada com a qualidade de vida dos seres humanos. A sustentabilidade nesta 

dimensão é baseada na melhoria dessa qualidade, com a busca da redução das 

diferenças sociais, equidade de renda, acesso à educação, moradia e alimentação. 

 Para que ocorra o Design Sustentável (Figura 1 e 2) é necessário a aplicação 

dos conceitos do desenvolvimento sustentável nas três dimensões estabelecidas 

(Triple Bottom Line ou People, Planet, Profit5). Conforme Pazmino (2007) o design 

sustentável busca as soluções para produtos e serviços que possuam viabilidade 

econômica, que sejam socialmente equitativos e ecologicamente corretos, com o 

intuito de satisfazer as demandas e necessidades dos seres humanos.  

 

Figura 1 - Design Sustentável e seu Funcionamento 

 

Fonte: Embalagem Sustentável (2010) 

 

Para que o design sustentável seja aplicado na dimensão ambiental, o 

profissional deve aplicar conceitos tais como a minimização do uso de recursos, a 

utilização de materiais que apresentem baixo teor de impacto, o prolongamento da 

vida útil dos materiais e a praticidade na montagem e desmontagem do produto dentre 

outras soluções. 

 

 

                                                        
5 Chamado de tripé da sustentabilidade, conhecido como 3 Ps da sustentabilidade (People, Planet, Profit, 
ou em português, PPL, Pessoas, Planeta, Lucro), representa as três dimensões que precisam interagir para 
que os resultados de uma empresa de fato lhe atribuam o título de sustentável. 
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 A dimensão econômica aliada à ótica da sustentabilidade busca outras 

particularidades além do retorno financeiro, como a valorização e utilização de 

recursos locais, o enaltecimento das peculiaridades das pessoas e comunidades, a 

reintegração de objetos e recursos em desuso, entre outros (VEZZOLI, 2007). 

 As ações desses profissionais na dimensão social têm como finalidade à busca 

de uma maior igualdade de renda entre os stakeholders6 e o acesso às necessidades 

básicas como educação, alimentação e moradia. 

  

Figura 2 – Design Sustentável e as Dimensões 

    

Fonte: Embalagem Sustentável (2010) 

 

O design e a atuação profissional do designer em integração com a 

sustentabilidade, exige o desenvolvimento de novas competências e capacidades 

para a criação de produtos que atendam as três dimensões do desenvolvimento 

sustentável mencionadas.  

 Para a criação de um produto que atenda às necessidades do desenvolvimento 

sustentável e da sustentabilidade em si, um conjunto de indicações foram feitas por 

Manzini e Vezzoli (2002), essas são: 

 

- facilitar reutilização; 

- intensificar uso; 

                                                        
6 Stakeholder é uma pessoa ou um grupo que legitima as ações de uma organização e que tem um papel 
direto ou indireto na gestão e resultados dessa mesma empresa. 
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- usar materiais e processos de baixo impacto; 

- usar fontes energéticas com baixo impacto; 

- minimizar conteúdo de material; 

- minimizar perdas e refugos; 

- minimizar energia na produção do produto; 

- minimizar embalagens; 

- minimizar consumos do transporte; 

- minimizar consumo de recursos durante o uso; 

- minimizar e facilitar movimentos e operações de desmontagem e separação; 

- usar sistemas de junções reversíveis; 

- prever tecnologias específicas e formas especiais para desmontagem destrutiva; 

- adotar a reciclagem em efeito cascata; 

- facilitar coleta e transporte após o uso; 

- minimizar número de materiais incompatíveis entre si; 

- facilitar limpeza. 

 

3.2 Arquitetura Sustentável e a Construção Sustentável 

 

3.2.1 Arquitetura Sustentável  

 

O setor da construção civil é um dos personagens principais para que os 

objetivos do desenvolvimento sustentável sejam alcançados. Segundo Edwards 

(2008), a indústria da construção é o setor de atividades que mais utiliza recursos 

naturais e energia, gerando assim grandes impactos ambientais no planeta. Há 

estimativas de que mais de 50% dos resíduos sólidos gerados pelas atividades 

humanas sejam produzidas pelo setor da construção civil. Além dos resíduos sólidos, 

existe também a geração de outros resíduos como os líquidos e gasosos, que 

contribuem para a degradação do meio ambiente. 

O impacto ambiental gerado pela construção civil está ligado à produtividade 

deste setor, iniciando pela extração das matérias-primas, o transporte, a ocupação de 
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terras, os resíduos gerados e seu descarte, demolições e a água e energia que são 

utilizadas durante a construção dos edifícios (AGOPYANM, et al., 2011). 

A CIB 7  – Conselho Internacional de Pesquisa e Inovação na Construção 

organizou em 1998, na cidade de Gavle, Suécia, o Congresso Mundial da Construção 

Civil. Como resultado deste congresso o texto denominado Agenda 21 para a 

construção sustentável foi criado, com caráter universal (AGOPYANM, et al., 2011). 

 A construção sustentável em países em desenvolvimento é definida segundo 

a Agenda 21 como “"um processo holístico que aspira a restauração e manutenção 

da harmonia entre os ambientes natural e construído, e a criação de assentamentos 

que afirmem a dignidade humana e encorajem a equidade econômica" (CIB, 2000, 

p.8).  

 No Brasil, em 2000, foi realizado o Simpósio do CIB sobre Construção e Meio 

Ambiente – da teoria à prática, que teve organização feita pelo Departamento de 

Engenharia de Construção Civil da Escola Politécnica da USP. O tema 

sustentabilidade na construção civil foi discutido pela primeira vez e foi constatada a 

necessidade de buscar estratégias para a participação de todos os setores envolvidos.

 O Conselho Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS), criado em 2007, 

consiste em uma instituição formada por setores da construção civil e da sociedade 

com o intuito de criar e fomentar o conhecimento e práticas de sustentabilidade na 

construção civil. Para alcançar este objetivo é necessário promover a inovação, 

integrar o setor da construção aos demais setores da sociedade, formar redes de 

parceiros estratégicos, elaborar diretrizes, orientações e ferramentas para o setor, 

discutir políticas públicas e setoriais e coordenar soluções e ações intersetoriais com 

objetivo de otimizar o uso de recursos naturais, sociais e econômicos, reduzir os 

efeitos negativos da atividade de construção civil e maximizar seus efeitos benéficos, 

visando um ambiente mais saudável e uma sociedade mais equilibrada (CBCS, 2017). 

 Para que o setor da construção civil esteja alinhado com os conceitos da 

sustentabilidade é necessário a otimização e redução do consumo de recursos 

naturais e energia, redução dos resíduos gerados, preservação do meio ambiente e 

                                                        
7 Abreviatura do antigo nome em francês: “Conseil International du Bâtiment” 
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melhorar qualidade do ambiente propriamente construído. Segundo o Ministério do 

Meio Ambiente (2017)8, recomenda-se: 

- mudança dos conceitos da arquitetura convencional na direção de projetos flexíveis 

com possibilidade de readequação para futuras mudanças de uso e atendimento de 

novas necessidades, reduzindo as demolições; 

- busca de soluções que potencializem o uso racional de energia ou de energias 

renováveis; 

- gestão ecológica da água; 

- redução do uso de materiais com alto impacto ambiental; 

- redução dos resíduos da construção com modulação de componentes para diminuir 

perdas e especificações que permitam a reutilização de materiais. 

 Segundo Delnero9 (2014), o projeto de arquitetura sustentável deve levar em 

conta o ciclo completo de vida de uma edificação, desde o uso até a sua reciclagem 

ou demolição. O projeto é realizado com métodos de construção que geram um menor 

impacto ambiental, que apresentem ganhos sociais e que seja economicamente 

viável. Para a criação de projetos de arquitetura sustentável é relevante o uso de 

princípios como: 

• Avaliação do impacto sobre o meio em toda e qualquer decisão, buscando 

evitar danos ao meio ambiente, considerando o ar, a água, o solo, a flora, a 

fauna e o ecossistema;  

• Implantação e análise do entorno;  

• Seleção de materiais atóxicos, recicláveis e reutilizáveis;  

• Minimização e redução de resíduos;  

• Valorização da inteligência nas edificações para otimizar o uso;  

• Promoção da eficiência energética com ênfase em fontes alternativas; 

• Redução do consumo de água;  

• Promoção da qualidade ambiental interna;  

• Uso de arquitetura bioclimática.  

                                                        
8Disponível em <http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/urbanismo-sustentavel/constru%C3%A7%C3%A3o-

sustent%C3%A1vel> 
9 Disponível em <http://www.forumdaconstrucao.com.br/conteudo.php?a=23&Cod=2070> 
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Para que a arquitetura sustentável seja devidamente aplicada é necessária a 

utilização dos seus conceitos desde o princípio do projeto, conciliando as ideias 

principais com os recursos possíveis, sempre com o auxílio de profissionais 

capacitados e atualizados com as novas tecnologias e possibilidades da arquitetura 

sustentável.  

É extremamente importante que o profissional tenha em mente que 

todas as soluções encontradas não são perfeitas, sendo apenas uma 

tentativa de busca em direção a uma arquitetura mais sustentável. Com o 

avanço tecnológico sempre surgirão novas soluções mais eficientes.                      

(Yeang, 1999). 

 

3.2.2 Construção Sustentável 

 

 Segundo Barbosa (2009), a edificação sustentável, ou Green Building, é um 

modelo já utilizado com frequência nos países desenvolvidos, mas relativamente novo 

no Brasil. A construção sustentável foi proposta pela primeira vez por Charles Kibert, 

durante a Primeira Conferência Internacional de Construção Sustentável, em 1994. A 

construção sustentável é definida como a gestão e criação de um ambiente saudável, 

baseado no uso eficiente de recursos e princípios ecológicos.    

 De acordo com o IDHEA10 (Instituto para o Desenvolvimento da Edificação 

Ecológica) a construção sustentável é um sistema construtivo que proporciona 

alterações conscientes no entorno, atendendo as necessidades do ser humano e da 

construção, em conjunto com a preservação do meio ambiente e redução do uso de 

recursos naturais, garantindo o futuro da atual e das próximas gerações. 

 Foram definidos sete princípios para a construção sustentável para auxiliar nas 

elaborações de projetos e construções, para que sejam atendidos os conceitos do 

desenvolvimento sustentável. Os princípios devem ser considerados em todas as 

fases do processo de criação, construção e no uso, desde a concepção, projeto, 

especificação e materiais, construção e até mesmo em uma possível demolição e 

gestão de resíduos. 

                                                        
10 Disponível em <https://aplicweb.feevale.br/site/files/documentos/pdf/23233.pdf> acesso em 
10/07/2018. 
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 Os sete princípios definidos são: 

 

- Proteger o meio ambiente; 

- Maximizar a reutilização dos recursos; 

- Criar um ambiente saudável e não tóxico; 

- Aplicar o custo do ciclo da vida; 

- Utilizar Recursos renováveis e recicláveis; 

- Focar a qualidade do ambiente construído; 

- Redução do consumo de recursos.       

  

 Ainda de acordo com o IDHEA, existem diversos tipos de construções 

sustentáveis, uma obra pode ser realizada com ecoprodutos 100% industrializados, 

mas também pode ser construída com materiais naturais, reutilizáveis ou reciclados. 

O que define se uma construção é sustentável ou não é o planejamento das 

intervenções, a forma como é definido o projeto, as técnicas e sistemas construtivos, 

as tecnologias e os materiais adequados para o ponto de vista da sustentabilidade. 

 Para classificar e definir se uma construção é sustentável foram criados 

sistemas de classificação em todo o mundo, os mais conhecidos internacionalmente 

são o LEED e o AQUA-HQE: 

 LEED - Leadership in Energy and Environmental Design, ou Liderança em 

Projeto de Energia e Meio Ambiente – é uma certificação internacional, criado nos 

EUA, dada pela Green Building Council que segue determinados parâmetros para 

guiar as construções civis. Seu uso é corrente em 143 países e tem como objetivo 

principal representar um grande incentivo à transformação de projetos, para que se 

tornem mais sustentáveis. 

 AQUA-HQE - É uma certificação internacional da construção sustentável 

desenvolvido a partir da certificação francesa Démarche HQE (Haute Qualité 

Environnementale) e aplicado no Brasil exclusivamente pela Fundação Vanzolini. 

Criado em 2008, o AQUA-HQE apresenta um novo olhar para sustentabilidade nas 

construções brasileiras utilizando referenciais técnicos criados considerando a cultura, 
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o clima, as normas técnicas e a regulamentação presentes no país, mas buscando 

sempre melhorias de seu desempenho. 

 De acordo com Fossati (2008) os métodos de avaliação das construções 

sustentáveis nos países desenvolvidos priorizam a avaliação ambiental, já nos 

modelos dos países em desenvolvimento buscam avaliar a sustentabilidade nos 

edifícios. Os métodos que avaliam a sustentabilidade dão maior importância ao 

processo e as transformações que ocorrem nos limites da construção e os métodos 

que priorizam a questão ambiental enfatizam o desempenho e as características do 

edifício.  

 Outros métodos e sistemas de avaliação (Tabela 1) foram selecionados por 

Fossati (2008), são eles:  

Tabela 1 – Metodologias Utilizadas para Avaliação de Construções Sustentáveis no Mundo 

 

Fonte: Barbosa (2009) apud Fossati (2008) 

 Uma metodologia para avaliação da sustentabilidade em projetos de edifícios 

em Florianópolis foi criada por Fossati11, com foco em projetos comerciais devido ao 

                                                        
11 FOSSATI, Michele. Metodologia para avaliação da sustentabilidade de projetos de edifícios: o caso de 
escritórios em Florianópolis. 2008. 
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consumo de energia elétrica verificado pela autora. Segundo Barbosa (2009), é 

necessária a criação de outras metodologias capazes de avaliar não somente projetos 

e construções comerciais, mas também residenciais.  

 

3.3 O Container 

 

3.3.1 História do container 

 

Segundo Kotnik (2013), o inventor do container foi o norte-americano Malcolm 

Purcell McLean, que em meados dos anos 50 revolucionou o sistema de transporte 

de cargas em todo o mundo, utilizando estruturas de aço modulares que seriam 

utilizadas para acondicionar cargas de diversos tipos e que abrangeria o transporte 

marítimo, terrestre e aéreo.  

 A facilidade de acomodação e rapidez na manipulação dos containers geraram 

grandes mudanças nos sistemas de transportes, pois não eram mais necessários dias 

para abastecer um navio com mercadorias, mas sim algumas horas. O container 

criado por McLean foi aceito mundialmente, diminuindo os custos para o 

carregamento de US$ 5,68/tonelada para US$ 0,16/tonelada. 

 

“Ele percebeu que é muito mais simples e mais rápido levantar um container 

cheio de mercadorias de um veículo e carregá-lo diretamente em um navio, 

ao contrário de transportar uma carga em várias etapas. Isso deu origem aos 

chamados intermodalidade, ou seja, o sistema de transporte em que dois ou 

mais meios de transporte são combinados para simplificar e acelerar o fluxo 

de pessoas e bens.” (KOTNIK, 2013,p. 14)   

 

Malcolm Mclean recebeu várias honrarias pelo mundo com sua criação, em 

1982 foi conduzido ao Business Hall of Fame da revista Fortune, em 1995 a revista 

Heritage o colocou entre os dez maiores inovadores dos últimos 40 anos. Em 2000, 

foi nomeado o Homem do Século pela Internacional Maritime Hall of Fame. No ano de 

1960 McLean disponibilizou patentes por meio de uma locação isenta de royalties 

para a ISO. Em 1968 foi publicada uma recomendação de medidas denominada ISO 

Recomendation R668, que resultou na norma vigente ISO 668 (SANTOS, 1982).  
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 Na atualidade, cerca de 90% das mercadorias transportadas pelo mundo são 

feitas através de containers, isso ocorre pela facilidade de seu transporte, a forma 

modular, a padronização mundial, sua resistência e durabilidade. Segundo dados da 

World Shipping Council (WSC, 2014), atualmente existem dezoito milhões de 

container em circulação. Devido ao tempo de vida útil, que é de oito a quinze anos, 

para a função de transporte de carga, todos os anos 5% deste total de containers são 

descartados em áreas portuárias, criando assim grandes depósitos (Figura 3).  

Figura 3 – Local de depósito de containers 

                         

Fonte: Dino (2016) 

3.3.2 Padronização 

 

Com a difusão do uso do container para o transporte marítimo, surgiu a 

necessidade de um sistema da padronização do container, para facilitar a organização 

nos navios e otimizar os carregamentos. 

 

Para a padronização foram apresentados dois sistemas: 

ISO – Internacional Standard Organization12 

ANSI – American National Standards Institute13  

                                                        
12 A ISO tem como objetivo principal aprovar normas internacionais em todos os campos técnicos, como 
normas técnicas, classificações de países, normas de procedimentos e processos, e etc. No Brasil, a ISO é 
representada pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). 

 
13 A ANSI uma organização particular estado-unidense sem fins lucrativos que tem por objetivo facilitar a 
padronização dos trabalhos de seus membros. Segundo a própria organização, o objetivo é melhorar a 
qualidade de vida e dos negócios nos Estados Unidos. 
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 No Brasil o Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade Industrial (INMETRO), 

de acordo com a normativa N.B.R. 5978 da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

– ABNT adotou o sistema da ISO. 

 Segundo Goebel (1996), os padrões internacionais definidos pela ISO 

compreendem as dimensões, tolerância, dispositivos de canto, testes para cada 

componente do container, certificados, terminologia, identificação e marcação. Com a 

padronização, foi garantida a segurança dos carregamentos, a facilitação do 

transporte dos containers e o ajuste da movimentação em todas as modalidades de 

transporte. 

  

3.3.3 Composição dos containers 

 

Composto por seis lados com fechamentos e aberturas, o container (Figura 4) 

apresenta formato de caixa e apresenta dimensões limitadas. Segundo Slawik et al. 

(2010) o container apresenta estrutura composta por quatro vigas superiores e quatro 

inferiores que são conectadas através de pilares posicionados nos cantos, o que 

resulta em uma armação rígida e interligada. Para fixação e junção dessas conexões 

são usadas cantoneiras que auxiliam no travamento da estrutura (Figura 5).  

Figura 4 – Componentes do container ISO 20’ High Cube 

 

Fonte: Adaptado de (Minha Casa Container 2015) 
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Figura 5 – Estrutura do container 

   

Fonte: Adaptado de (Matos 2017) 

 

O fechamento dessa estrutura de vigas e pilares metálicos é feito por meio de  

elementos como piso de madeira, painel frontal, lateral e superior feitos em aço: 

 - Piso – possui um trilho de conexão soldado às vigas inferiores e serve de 

sustento para as placas de compensado que são aparafusadas sobre a estrutura do 

chão. 

 - Painel frontal – consiste em uma porta metálica de duas folhas fixadas através 

de dobradiças soldadas nos pilares de sustentação. 

 Painel lateral, superior e posterior – placas de aço trapezoidal com 2mm de 

espessura soldadas nas vigas perimetrais. A chapa trapezoidal apresenta maior 

rigidez em relação à uma placa lisa e plana. 

 Apesar do aço apresentar resistência à corrosão, é necessário aplicar uma 

pintura à base de epóxi de alta durabilidade e três camadas de tinta anticorrosiva, 

prolongando assim a conservação do container. 

  

3.3.4 Unidades de medida 

 

De acordo com a Primex Containers (2013) 14 , as unidades de medidas 

utilizadas na padronização das dimensões dos containers são pés e polegadas. A 

                                                        
14 Disponível em <http://www.primexcontainers.com.br/containers-dry.asp>  
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capacidade volumétrica dos containers é medida em metros cúbicos e o peso do 

container é medido em quilograma ou tonelada.  

 

3.3.5 Identificação dos containers 

 

Segundo Carbonari (2015), após o crescimento do uso dos containers no mundo, 

houve a necessidade de padronizar a identificação dos mesmos, facilitando assim o 

controle da movimentação, localização, rastreamento e fiscalização dos produtos e 

mercadorias transportados. No ano de 1.969 a Bureau Internacional des Containers 

(BIC) criou o código de identificação dos containers, que posteriormente seria adotado 

como padrão pela ISO em 1.972. Na Figura 6 é mostrado o sistema de identificação 

no container. 

Figura 6 – Sistema de identificação de containers 

         

Fonte: Carbonari (2015) 

 

3.3.6 Tipos de Containers 

 

Atualmente existem mais de vinte tipos diferentes de containers, estes foram 

desenvolvidos em função da mercadoria a ser transportada, sendo assim necessárias 

adaptações de acordo com as dimensões, o controle da temperatura interna e se são 

fechados ou abertos. Para a utilização na construção civil, os tipos usuais de 

containers são os Dry Box de 20’, 40’ e o High Cube (HC) de 20’ (Figura 7). 
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Figura 7 – Tipos de Containers Usuais Utilizados na Construção Civil e suas Características 

.  

 

Fonte: Adaptado pelo autor (MMCargo Logistics 2014) 
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3.3.7 Movimentação e Transporte de Containers 

 

Segundo Slawik et al. (2010), os containers apresentam pontos principais para 

sua sustentação, que são as cantoneiras (Figura 8) localizadas nos pontos de 

encontro entre vigas e pilares de sustentação, no total são oito vértices e são através 

destas estruturas que são realizadas as movimentações do container. Para fazer esse 

processo são utilizados materiais que servem de alça, como cabos, correias ou 

correntes, em conjunto com ganchos de segurança (Figura 9) e Eye Type (Figura 10). 

 

Figura 8 – Cantoneiras para Içamento do Container 

               

Fonte: Adaptado de (Matos 2017) 

 

Figura 9 – Ganchos de Segurança para Içamento do Container 

                                   

Fonte: Tecnotextil (2018) 
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Figura 10 – Gancho Tipo Eye Type Usado para Içamento de Containers 

 

Fonte: Tecnotextil (2018) 

 

 Segundo Goebel (1996) os containers são unidades de transporte que podem 

ser deslocadas através de navios, vagões ferroviários e veículos rodoviários. O 

transporte por caminhões (Figura 11) é facilitado pela padronização nas dimensões, 

existindo assim travas para que sejam feitas as fixações dos containers padrões de 

20’ e 40’. No caso de transporte por navios, outra característica do container é a 

possibilidade de empilhamento devido sua estrutura reforçada em aço, que é capaz 

de suportar dez vezes o próprio peso. A capacidade máxima de unidades empilhadas 

é de oito no sentido transversal e três no sentindo longitudinal. 

 

Figura 11 – Transporte de Container em Caminhão 

  

Fonte: Guia do TRC (2018) 
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3.3.8 Vida Útil do Container Para Transporte de Carga 

 

O container é utilizado para o transporte de mercadorias e sua vida útil, para 

esta função, depende de diversos fatores, são eles a qualidade dos materiais 

empregados na construção do mesmo, as intempéries enfrentadas, as manutenções 

realizadas, o tipo de carga transportada e os cuidados no manuseio e transporte. 

Segundo Carbonari (2015) o container apresenta uma vida útil, para a função de 

transporte de cargas, de dez a quinze anos e após este período acontece o descarte 

e renovação dos modelos pois os custos para a manutenção tornam-se praticamente 

inviáveis. 

 

3.3.9 Legislação Brasileira de Containers 

 

De acordo com Gonçalves (2003) o uso de containers no Brasil é regido pela 

Lei nº 4.907 de 17 de dezembro de 1.965, sendo posteriormente regulamentada pelo 

decreto nº 59.136 de 28 de setembro de 1.966. Já em 11 de dezembro de 1.975 a lei 

nº 6.288 configura a utilização, transporte e movimentação de mercadoria em 

unidades de carga. Através do Decreto nº 79.904 de 13 de junho de 1977 o container 

foi incluído no Regime Especial de Trânsito Aduaneiro.  

A comissão especial foi criada para coordenar, ampliar os estudos e promover 

as providências relacionadas às áreas da economia nacional do transporte intermodal. 

Em 15 de agosto de 1977 o transporte de mercadorias nacional e internacional em 

containers é regulamentado por meio do decreto nº 80.145. 

Segundo Carbonari (2015) no ano de 1977 a portaria nº 890 implementa as 

Instruções de Serviços de Transporte Intermodal de Carga em containers, em 

complemento à lei nº 6.288 e ao decreto nº 80.145. No decreto, foi estabelecida a 

padronização internacional de acordo com a ISO, conferindo aos containers uma 

forma racional e modular de encaixe facilitando assim o transporte nos diversos meios. 

No Brasil as normas em vigor, que tratam sobre container, têm a ISO como sistema 

padrão, são elas: 
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- NBR 5943 (1984) – Tipos de Containers.  

Classifica os tipos de containers e a sua codificação; 

 

- NBR ISO 668 (2000) Containers Séries 1 – Classificação, Dimensão e Capacidade. 

Especifica a classificação dos containers série 1, baseado nas dimensões externas, 

determina as massas brutas, as dimensões mínimas e a abertura das portas de 

acordo com cada tipo de container; 

 

- NBR ISSO 6346 (2002) Containers de Carga – Identificação, códigos e marcação. 

Utilizada para documentação, controle, comunicações e inscrição para os containers. 

Apresenta a padronização de um sistema de identificação e de informações para 

containers de carga; 

 

- NBR 7475 (2010) Implementos rodoviários – Dispositivos de fixação de container. 

Estabelece requisitos para o dispositivo de fixação de container do veículo rodoviário 

porta-container (VPC) e estabelece um método para determinar sua resistência. 

 

3.4 O Uso do Container na Arquitetura  

  

O container se apresenta como opção de matéria-prima para a construção civil 

devido suas características como flexibilidade, baixo uso de recursos naturais, baixa 

geração de resíduos, dentre outras. Sendo um material reciclado, o container torna-

se uma peça importante na busca por soluções ecologicamente corretas no 

desenvolvimento da construção. 

 

3.4.1 Evolução do Uso do Container na Arquitetura 

 

No campo da construção civil, de acordo com Robinson e Swindells (2012), os 

containers foram utilizados primeiramente como abrigos de emergência (Figura 12) 

em países subdesenvolvidos. Também foram implantados em regiões com condições 

climáticas extremas e como centros médicos em situações de desastres naturais. 
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Figura 12 – Protótipo de Casa para Abrigo de Emergência Chamada de “Future Shack” 

 

 Fonte: Sean Godsell Architects  

 

 Na última década, com a evolução das tecnologias e a maior valorização do 

pensamento sustentável, os containers deixam de ser utilizados somente em 

situações emergenciais e passam a integrar projetos de habitações residenciais, 

edifícios públicos, comerciais e como propostas de unidades portáteis. Esta 

flexibilidade exemplifica a vasta série de possibilidades que o container apresenta 

como opção de matéria prima para a construção civil. (ISMAIL et al., 2015). 

 De acordo com Slawik et al. (2010) e Kotnik (2013) com a produção massiva 

de containers e a disponibilidade de unidades que podem ser reutilizadas, os 

containers se tornaram atrativos para empresas que buscam alternativas para 

construções e para clientes que precisam de projetos flexíveis, inovadores e com 

caráter ecológico. O container por ser pré-fabricado, compacto, resistente, modular e 

apresentar mobilidade, é uma excelente matéria prima para a construção de edifícios. 

A possibilidade de modulação dá flexibilidade ao projeto, gera agilidade na montagem 

e desmontagem da edificação e cria a opção de construir em etapas.  

 Segundo o Arquiteto Danilo Corbas há um aumento no interesse da construção 

em container no Brasil nos últimos anos, profissionais como arquitetos, projetistas, 
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construtores e empresas privadas buscam integrar esse material em seus produtos e 

portfólios. Pablo Castilho, em entrevista cedida para Yazbek (2015), relata que os 

containers são utilizados em grande parte em projetos comerciais, pela facilidade e 

rapidez da execução da obra. Além disto, devido à sua mobilidade o container pode 

ser utilizado em áreas alugadas, uma vez que é possível a remoção da construção 

em caso de uma mudança de localização, fato que deve ser previsto no projeto. 

  

3.4.2 Container: Características para Seleção e Utilização em Construções 

 

De acordo com Figuerola (2013), os containers que serão utilizados para as 

construções de edifícios habitados devem passar por um processo de seleção, pois 

os mesmos não foram projetados e criados para essa função. Essa seleção deve ser 

feita por profissionais qualificados e com o conhecimento necessário, pois alguns 

containers podem apresentar riscos para a saúde. Aspectos como estado de 

conservação, integridade da estrutura e alinhamento do container devem ser 

analisados para garantir a utilização do container como matéria prima na construção 

civil. 

 Para definir a utilização do container como estrutura principal de um projeto de 

arquitetura é necessário entender as particularidades que ele apresenta. Para Kotnik 

(2013), é imprescindível realizar a análise da forma dos containers, como serão 

estruturados, acoplados, qual será a configuração interna e externa dos espaços e a 

definição dos materiais que serão utilizados para transformar o container em uma 

habitação. O transporte e manipulação do container são outros aspectos que devem 

ser levados em conta, pois em alguns casos podem inviabilizar a obra devido aos 

custos.  

 

3.4.3 Valores de Containers e Custos para Construção 

 

 Os valores dos containers podem variar de acordo com a cotação do dólar, pois 

na maioria das vezes são provenientes de importação. São encontrados no mercado 

unidades novas e usadas, no segundo caso deve passar por avaliação como já citado, 
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e geralmente o frete não está incluído no valor. Os tipos de containers mais utilizados 

na arquitetura são os Dry Box de 20 polegadas com 14 metros quadrados de área, 40 

polegadas com 28 metros quadrados e o High Cube de 40 polegadas com os mesmos 

28 metros quadrados de área.  

 De acordo com o orçamento feito por Carbonari (2015), o container Dry Box de 

20 polegadas usado custa R$4.500,00 e novo em torno de R$ 13.000,00, já o Dry Box 

de 40 polegadas usado pode ser encontrado pelo valor de R$ 5.500,00 e novo na 

faixa de R$ 14.000,00. O container High Cube por apresentar pé-direito mais alto sai 

pelo valor de R$ 6.000,00 a unidade usada e R$ 15.000,00 a unidade nova.  

 O valor médio do metro quadrado da construção em container segundo à 

empresa Costa Container, especializada em projetos de arquitetura em container, é 

de R$ 1.500,00. Por exemplo uma casa de 100 metros quadrados teria um valor final 

de 150 mil reais, neste valor seria incluído o preço do container, os recortes feitos para 

receber esquadrias, as instalações elétricas e hidráulicas, o assentamento de pisos e 

forros de gesso e o frete. 

 O valor final da construção em container pode variar de acordo com o projeto 

solicitado pelo cliente, quanto maior o nível de acabamento maior será o custo final. 

Outro fator determinante no valor da construção em container é o frete, que é definido 

de acordo com a distância do local de armazenamento até o terreno a ser instalado. 

Pablo Castilho em entrevista cedida à Yazbek (2015), afirma que uma casa de alto 

padrão em container normalmente apresenta 20% de economia em relação à uma 

casa de alvenaria. 

 

3.4.4 Vida Útil do Container como Matéria-Prima na Construção Civil 

 

Segundo Carbonari (2015), o container apresenta uma vida útil de 10 a 15 anos 

para a função de transporte de cargas e após este período acontece o descarte, 

criando assim grandes depósitos nas áreas portuárias. Estes containers, mesmo após 

o descarte, são estruturas que podem ser utilizadas como matéria-prima na área da 

construção civil. 
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Como componente na arquitetura não há uma estimativa comprovada da vida 

útil do container, mas de acordo com o arquiteto Celso Costa15 em entrevista16 cedida 

à Guellity Marcel, pelas características da estrutura e as possibilidades de 

manutenção, é possível afirmar que o container poderá ser utilizado por volta de 100 

anos. 

 É importante destacar que para estimar o tempo de vida útil de um container 

aspectos como estado de conservação e qualidade do aço utilizado, integridade da 

estrutura, alinhamento do container, histórico de manutenções, tipos de cargas 

transportadas devem ser analisados por profissionais capacitados, podendo assim 

garantir a integridade do container e sua utilização por longas datas. 

 

3.4.5 Tipos de Fundações Utilizadas na Construção em Containers 

 

 O container mesmo apresentando rigidez estrutural necessita de um sistema 

de fundação para ser instalado no local de escolha. De acordo com Slawik et al. 

(2010), essa fundação será determina pelo tipo de geometria do projeto, pelas 

características do terreno, a configuração da construção ao longo do tempo e seu 

caráter permanente ou não. Aspectos como declividade, drenagem e instabilidade do 

solo devem ser levadas em conta na escolha do tipo de fundação. 

 Segundo Figuerola (2013), os tipos de fundações usualmente utilizadas na 

construção com containers são: 

- Sistema de radier 

 Segundo o site AECweb17 a fundação radier é classificada como rasa ou direta, 

pois o apoio é realizado diretamente no solo, distribuindo a carga da edificação 

uniformemente no terreno. O sistema de radier (Figura 13) apresenta vantagens como 

baixo custo, menor tempo de execução e redução de mão de obra mas também em 

                                                        
15 Arquiteto Celso Costa é um dos profissionais mais experientes no segmento da arquitetura ecológica e 
tem como marca registrada a construção com o uso de containers. 
16 Entrevista disponível em <https://www.euquerobiologia.com.br/2013/09/entrevista-com-celso-
costa-arquiteto.html> acesso em 05/07/2018. 
17  Disponível em https://www.aecweb.com.br/cont/m/rev/fundacao-radier-saiba-quando-usar-
vantagens-e-desvantagens_16578_10_0 
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alguns casos, onde é necessário reforços, pode se tornar mais cara que outros 

sistemas. 

Figura 13 – Sistema de Fundação do Tipo Radier 

                         

Fonte: Nakamura (2018) 

  

- Vigas baldrames 

 Segundo Barros (2011) a viga baldrame (Figura 14) pode ser considerada a 

própria fundação, que é considerada do tipo rasa e econômica. É utilizada em caso 

de terrenos firmes e cargas pequenas, calculada como viga sobre base elástica, é 

construída em cava de baixa profundidade e tem como função transferir as cargas 

para o solo. 

Figura 14 – Sistema de Fundação com Uso de Vigas Baldrame 

                      

Fonte: Salver Fortmix (2018) 
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- Sapatas isoladas de concreto 

 De acordo com Barros (2011) as sapatas isoladas (Figura 15) não apresentam 

ligação com outra sapata, sendo dimensionada de acordo com os esforços de 

somente um pilar. Utilizadas quando a carga distribuída é pequena e em solos 

estáveis, geralmente são feitas em forma de tronco de pirâmide e na sua execução 

deve ser colocado uma camada de concreto magro na base para isolar o fundo da 

sapata, evitando que o solo absorva a água do concreto da fundação. 

 

Figura 15 – Modelo e Esquema da Fundação de Sapatas Isoladas 

                

Fonte: Faz Fácil (2018) 

  

Os containers, em geral, devem ser fixados na fundação pelas cantoneiras 

encontradas nas extremidades inferiores através de um componente metálico 

ajustável verticalmente. Este componente é utilizado para transferir as cargas do 

container para o solo e permitir sua fixação, evitando assim possíveis movimentações 

provenientes do vento (SLAWIK et al., 2010) 

  

3.4.6 Abertura de Esquadrias e Cortes 

 

 Para realizar os cortes e aberturas de esquadrias (Figuras 16 e 17) são 

utilizadas máquinas de plasma com ar comprimido, serviço que deve ser realizado por 
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mão de obra especializada pois necessitam de precisão. Após este processo são 

instalados os requadros no painel utilizando o mesmo material do container para 

manter o padrão de liga metálica evitando assim problemas com corrosão.  

Existem diversas empresas que fazem a venda do container parcialmente 

adaptados, com aberturas e cortes já realizados e apresentam a possibilidade de 

adaptar o container segundo um projeto determinado. Os vãos com medidas 

superiores a 1/3 do comprimento do container exigem reforços estruturais, podendo 

ser utilizados vigas e colunas “I” ou tubos retangulares metálicos tipo Metalon 

(FIGUEROLA, 2013). 

Figura 16 – Cortes para Esquadrias Feitas com Máquina de Plasma 

           

Fonte: Rentcon (2018) 

      

Figura 17 – Cortes de Esquadrias 

               

Fonte: Habitissimo (2018) 
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3.4.7 Revestimentos e Materiais para Compartimentação 

 

 O container é uma estrutura que não apresenta compartimentos ou divisórias, 

necessitando assim a utilização de materiais e elementos para fazer esta função. 

Segundo Carbonari (2015), o processo de compartimentação e aplicação de 

revestimentos deve acontecer após o nivelamento e estabilização do container. É 

comum a utilização de materiais como a madeira, steel frame (Figura 18) e o gesso 

acartonado para realizar as estruturações internas (Figura 19 e 20), estas facilitam as 

instalações elétricas, hidrossanitárias e a aplicação de matérias de isolamento térmico 

e acústico (figura 19). 

 

Figura 18 – Estrutura de Steel Frame Utilizada para Compartimentação de Containers 

               

Fonte: Gypsteel (2018) 

       

No caso do piso não há necessidade da retirada do piso original, feito de 

madeira (compensado naval), mas existe a possibilidade de adicionar revestimentos 

como por exemplo cerâmica, piso laminado, piso vinílico, porcelanato, dentre outros. 

No exterior podem ser utilizados materiais como madeira, chapas laminadas, painéis 

fenólicos ou outro tipo de revestimento adaptável ao container. Na cobertura podem 

ser adicionadas coberturas extras, vegetação corretamente aplicada, estruturas de 

madeira ou utilizar a mesma como terraço. 
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Figura 19 – Estrutura para Compartimentação                 Figura 20 – Isolamento Térmico e Acústico 

                                      

                 Fonte: Acervo Pessoal                   Fonte: Acervo Pessoal  

 

3.4.8 Materiais para Isolamento Térmico e Acústico 

 

 O container é uma grande caixa confeccionada em aço, material que é condutor 

de calor e apresenta baixa qualidade como absorvente acústico. Com estas 

características é necessário, na fase de projeto, determinar materiais que devem ser 

aplicados nas paredes do container para auxiliar no isolamento térmico e acústico do 

sistema. Os materiais isolantes podem ser aplicados no interior e no exterior do 

container, aumentando assim a proteção, porém é importante salientar que de acordo 

com o material escolhido para o interior pode acontecer a perda de área útil. 

(AECWEB, 2018)18 

 Segundo Figuerola (2013), os materiais mais comuns aplicados nos containers 

são as lãs de PET, lãs de rocha, lãs de vidro, poliestireno expandido, poliuretano 

extrudado e aglomerados de cortiça. Estes recursos podem ser aplicados no piso, 

paredes e forro para aumentar a proteção, há também a possiblidade de usar pinturas 

                                                        
18 Disponível em <https://www.aecweb.com.br/cont/m/rev/revestimentos-isolantes-e-aberturas-
conferem-conforto-termico-a-containers_14857_10_0> Acesso em 22/06/2018. 
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reflexivas nas paredes externas, uso de vidros reflexivos e sistemas para 

sombreamento como brises e pergolados. 

A cobertura do container também pode receber materiais para auxiliar na 

proteção do conjunto, a arquiteta Erika Fukunishi19 indica o uso de telhas térmicas que 

são compostas por duas chapas de aço galvanizado recheadas com material isolante. 

Os telhados verdes, compostos por gramíneas e plantas rasteiras também serve de 

opção para a cobertura, pois são capazes de proteger termicamente a superfície que 

recebe diretamente a ação dos raios solares. No quadro 1 estão alguns dos materiais 

mais utilizados para proteção térmica e acústica do container. 

 

Quadro 1 – Lista de Materiais Utilizados para Proteção Térmica e Acústica em Construções 

Materiais de Isolamento Térmico e Acústico 

               Nome                                                Imagem                                      Características 

 

 

 

Lã de PET 

 

 
 

- Custo x Benefício. 

- Não sofre deformação. 

- É hipoalergênica. 

- Permite contato com 

umidade, sem perder as 

suas propriedades. 

 

 

 

Lã de Rocha 

 

 

 

- Incombustibilidade. 

- Custo x Benefício. 

- Absorção acústica. 

- Facilidade de manuseio. 

- Boa resiliência. 

- Não Higroscópico. 

 

 

 

Lã de Vidro 

 

 

 

- Facilidade de manuseio 

- Incombustibilidade 

- Durabilidade 

- Não deteriora 

- Material Reciclado 

- Não favorece a 

proliferação de fungos 

                                                        
19 Disponível em https://www.aecweb.com.br/cont/m/rev/revestimentos-isolantes-e-aberturas-conferem-conforto-
termico-a-containers_14857_10_0 
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Poliestireno  

 

 

 

- Baixa condutibilidade 

térmica 

- Baixa absorção de água 

- Resistência química 

- Resistência à 

microrganismos 

- Mão-de-obra simplificada 

 

 

 

Poliuretano 

 

 

 

- Durabilidade 

- Bom isolante térmico 

- Baixo peso 

- Resistência química 

- Alta densidade 

- Impermeável 

- Boa aderência 

 

 

 

Aglomerados de Cortiça 

 

 

 

- Material 100% natural 

- Excelente coeficiente de 

condutibilidade térmica 

- Durabilidade 

- Reciclável 

- Excelentes propriedades 

mecânicas 

 

 

 

 

Telhado Verde 

 

 

 

- Proteção térmica e 

acústica 

- Esteticamente agradável 

- Valorização do imóvel 

- Alto Custo inicial 

- Manutenção frequente 

- Auxílio na drenagem da 

água da chuva 

Fonte: O Autor (2018) 

 

 A construção em container ou em alvenaria deve atender aos critérios da NBR 

15.575:2013, que diz respeito ao desempenho das edificações habitacionais e que 

determina requisitos mínimos de conforto e durabilidade. 
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3.4.9 Legislação Brasileira para Construção em Containers 

 

 Segundo o site Archtrends20, as documentações exigidas para aprovação de 

um projeto em container são as mesmas de uma construção tradicional em alvenaria. 

Nas prefeituras de cada cidade, pode variar as exigências, sendo possível haver 

dificuldade na liberação de alvará em algumas delas.  

Por ser uma técnica diferente e ainda pouca utilizada, a construção em 

container ainda não apresenta legislação específica, sendo necessária a verificação 

em cada município da possibilidade da utilização do container como matéria-prima na 

construção, pois não há, em sua maioria, nenhuma regulamentação. 

 De acordo com Ambientesst21, deve-se verificar se foi feita a nacionalização do 

container, processo que é realizado através do Bill of Lading (conhecimento de 

embarque, documento de transporte do container) e dará origem à Licença de 

Importação e o Documento de Importação. Um container estrangeiro não 

nacionalizado é considerado irregular para fins fiscais, e o proprietário está sujeito às 

penalidades previstas em lei.  

  

3.4.10 Vantagens e Desvantagens da Utilização do Container na Construção Civil 

 

 A utilização de containers na arquitetura apresenta vantagens e desvantagens 

em relação à construção de edifícios com materiais tradicionais, como alvenaria por 

exemplo.  

Segundo Rangel (2015), as construções que utilizam container, como matéria-

prima principal, são consideradas mais sustentáveis por apresentarem características 

como obra limpa, utilização de material de reuso, baixa produção de resíduos e 

rapidez na execução, porém é necessário o cuidado com a questão do conforto 

térmico e acústico da edificação. 

 

 

                                                        
20 Disponível em <https://archtrends.com/blog/construcao-em-container/> acesso em 10/07/2018. 
21 Disponível em <http://ambientesst.com.br/conteiner/> acesso em 10/07/2018. 
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3.4.10.1 Vantagens do Uso do Container 

 

 A partir das referências utilizadas pode-se destacar algumas vantagens do seu 

uso em edificações, como: 

 

-   Obra limpa: o container chega na obra praticamente finalizado, sendo necessário 

somente a aplicação dos materiais isolantes, divisórias de compartimentação e dos 

Acabamentos; 

- Rapidez na execução: na média são necessários de 60 a 90 dias para finalizar a 

obra em sua totalidade; 

- Economia de recursos naturais: não são utilizados materiais como areia, tijolo, 

cimento, água, cal e ferros, exceto na fundação; 

- Flexibilidade: com formato modular, o container apresenta diversas configurações e 

possibilidades de projeto, podendo ser adicionadas novas peças para ampliações e 

ainda o deslocamento de toda a construção em caso de mudança de terreno;  

- Menor custo: de acordo com o nível de acabamento e complexidade de um projeto, 

a construção em container pode gerar uma economia de até 30% em relação a uma 

obra tradicional; 

- Durabilidade: o container apresenta vida útil longa devido suas características 

construtivas para a função original; 

- Sustentabilidade: os containers utilizados nas construções geralmente são 

comprados de empresas e depósitos portuários, são peças usadas que não 

apresentavam mais utilidade para a função original e que acabam ocupando grandes 

espaços e gerando transtornos para a cidade. Por serem peças reutilizadas, geram 

pontuação para as construções que buscam o selo LEED de sustentabilidade; 

- Baixa alteração do terreno: por utilizar fundação simples e apresentar a possibilidade 

de elevação do solo, a construção em container mantem até 90% do solo permeável 

e conserva a geografia do terreno praticamente intacta. 
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3.4.10.2 Desvantagens do Uso do Container 

 

 A construção em container também apresenta limitações e desvantagens em 

relação aos tradicionais sistemas de construção, são elas: 

 

- Transporte: para a instalação do container no terreno é necessário espaço suficiente 

para as manobras realizadas pelos guindastes, devido a isso muitas vezes o projeto 

se torna inviável; 

- Mão de obra especializada: para a realização dos cortes nas esquadrias e reforços 

estruturais são necessários profissionais especializados e qualificados; 

- Isolamento térmico e acústico: o container por ser feito de aço necessita da aplicação 

de materiais de proteção térmica e acústica em toda sua extensão e a utilização de 

recursos especiais para estar de acordo com as normas de desempenho térmico; 

- Sendo uma nova tecnologia e um novo tipo de construção, carece de legislação 

específica e há dificuldade na obtenção de financiamentos. Em algumas cidades 

pode-se ter problemas em relação à aprovação do projeto nas prefeituras; 

- Os containers reutilizados podem apresentar vestígios de substâncias 

contaminantes, o que torna necessária a procura de profissionais especializados para 

auxiliar na sua compra; 

- Em caso de apresentar ferrugem, torna-se necessário o tratamento da peça para 

posterior utilização como construção; 

- O espaço interno do container é limitado, sendo necessário em alguns casos a 

junção de duas ou mais peças para obter espaços mais amplos e também há limitação 

do pé-direito, devido as medidas padronizadas dos containers. 

  

3.4.11 Exemplos de Projetos Executados Utilizando Container 

 

 Os containers são utilizados nos mais variados formatos e para diversas 

finalidades, como residências, comércios, instituições, postos de serviços e como 

abrigos provisórios. Serão apresentados alguns exemplos de projetos e obras em 

container que apresentam a evolução desta prática e as possibilidades de usos. 
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3.4.11.1 Residência em container – Sydney, Austrália 

 

 Projeto de casa de férias (Figuras 21 e 22) em dois pavimentos feita com 

containers pelo arquiteto Ales Javurek na cidade de Sydney na Austrália. O projeto 

ganhou uma premiação onde o tema central era a criação de uma casa 

contemporânea e sustentável.  

Para se adequar as solicitações da competição, o arquiteto optou pelo uso do 

container em conjunto com outras tecnologias como a cobertura verde, o uso de 

pérgolas de madeira para proteger os ambientes da exposição solar e a utilização de 

painéis de vidros móveis que criam a circulação do ar. 

 

       Figura 21 – Perspectiva da Casa em Container, sua Implantação e Relação com o Entorno 

   

         Fonte: Adaptado de (Cruz 2014)               

 

Figura 22 – Corte com Detalhes e o Posicionamento dos Containers no Projeto 

 

Fonte: Cruz (2014)               

 

3.4.11.2 Casa Container – San Francisco, Argentina 

 

 O projeto do arquiteto José Schreiber busca fazer a mescla do uso do container 

com a construção tradicional (Figura 23), criando um espaço caracterizado pela 
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qualidade ambiental, pela versatilidade dos espaços, sua inovação técnica, estética e 

funcional. O projeto contempla dois containers dispostos no formato de “L” (Figura 24) 

que contêm todos os serviços, estes são distribuídos da seguinte maneira: 

- Container 1: entrada, cozinha e despensa 

- Container 2: lavabo, banheiro, churrasqueira, oficina e depósito. 

Unificando os dois containers está o volume de construção tradicional (Figura 

25) onde ficam os dormitórios e banheiro. Três premissas básicas caracterizam o 

projeto, a simplificação dos materiais de construção, a velocidade da obra e a 

inovação tecnológica, o container sendo um material reciclado serviu de elemento 

norteador 

 

Figura 23 – Fachada do Projeto e Detalhe do Posicionamento dos Containers   

                       

Fonte: Archdaily (2015) 

 

Figura 24 – Detalhe da Implantação dos                         Figura 25 – Perspectiva do Projeto e Detalhe  

Containers e seu Içamento              do Uso Misto De Técnicas Construtivas            

                   

             Fonte: Archdaily (2015)                                    Fonte: Archdaily (2015) 
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3.4.11.3 Escritório Rodrigo Kirck Arquitetura 

  

 Projeto de escritório em container (Figuras 26, 27 e 28) situado na cidade de 

Itajaí em Santa Catarina, criado pelo arquiteto Rodrigo Kirck com o objetivo de intervir 

sobre um modelo conceitual, criando uma construção modular industrializada 

utilizando conceitos da arquitetura sustentável e aproximando a natureza da arte. Foi 

eleita a melhor obra da categoria Arquitetura Pré-fabricada no 5th Architizer A+Awards 

através de votos populares, premiação que destacam os melhores projetos e 

profissionais do setor a nível mundial. 

 O projeto foi realizado com o uso de quatro containers, sobrepostos dois a dois 

criando dois volumes separados pela circulação vertical envidraçada, esta auxilia na 

iluminação natural do conjunto. Para reduzir o impacto da radiação solar, captar água 

das chuvas para reuso e servir de reservatório de água pluviais foi instalado sobre os 

containers um telhado-jardim.  

       Figura 26 – Fachada do Escritório e Detalhes da Implantação           

                                                                            

                                                        Fonte: Archdaily (2016)                        

 

         Figura 27 – Detalhe da Circulação Vertical Centralizada  

             

        Fonte: Archdaily (2016) 
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    Figura 28 – Perspectiva do Projeto e Detalhe do Telhado Verde 

              

Fonte: Archdaily (2016) 

 

3.4.11.4 Canteiros de obra 

 

 Utilizados principalmente em caso de obras de curto prazo, o container é 

amplamente utilizado nos canteiros de obras (Figura 29), pois além de seu fácil 

deslocamento, há a possibilidade de reutilizar em outros locais posteriormente. No 

canteiro de obras o container pode ser utilizado como escritório ou alojamento, porém 

o tratamento e preparação deles acontece de forma distinta.  

 Segundo o site AECweb, a solução deve estar em conformidade com a NR-18, 

apresentar pé-direito mínimo de 2,40m e conter aberturas para ventilação com 

dimensões equivalentes a 15% da área total do piso. Outros aspectos que devem ser 

levados em conta ao optar pelo container no canteiro de obra são os laudos técnicos, 

isolamentos térmicos e elétricos, todos devem estar de acordo com as normas e 

devidamente adaptados. 

Figura 29 – Canteiro de obras 

 

Fonte: AECweb (2018) 
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3.5 Ferramentas de Qualidade para Base da Matriz 

 

 Para desenhar a matriz final desta pesquisa foi necessário o estudo de 

ferramentas de qualidade, com o intuito de criar conhecimento e base. A matriz não 

foi baseada nas ferramentas apresentadas abaixo, mas fazem parte do processo de 

cognição do autor e suas referências.  

 

3.5.1 A Matriz SWOT  

 

 O termo “SWOT” é uma sigla derivada das palavras em inglês strenghts, 

weaknesses, opportunities e threats, que significam respectivamente, forças, 

fraquezas, oportunidades e ameaças. Segundo Bastos (2014), a matriz SWOT (Figura 

30) é uma ferramenta utilizada com o objetivo de avaliar os ambientes internos e 

externos de uma empresa ou negócio, desenvolvendo estratégias para otimizar o 

desempenho no mercado. 

 Através do uso da ferramenta são identificados os pontos fortes e fracos de 

uma empresa, bem como suas oportunidades e ameaças. Para otimizar os resultados 

é importante aplicar a ferramenta durante o planejamento estratégico, analisando os 

cenários internos e externos, objetivando reunir as informações na matriz, facilitando 

a visualização. 

 O ambiente interno se refere a própria empresa e nele são definidas as forças 

e as fraquezas. As forças estão relacionadas as vantagens da empresa em relação 

aos concorrentes e as fraquezas são as características e comportamentos que 

interferem ou prejudicam a própria empresa. 

 O ambiente externo se refere as questões que não estão sob o controle da 

empresa, nele são definidas as oportunidades e ameaças. As oportunidades são 

forças externas que mesmo não estando sob controle da empresa, apresentam 

influências positivas para a mesma. As ameaças seriam as influências externas 

negativas, que podem prejudicar o funcionamento e o planejamento estratégico da 

empresa. 
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Figura 30 – A Matriz SWOT 

    

Fonte: Bastos (2014) 

 

 A matriz SWOT permite encontrar os pontos positivos e negativos de uma 

empresa, facilitando assim a criação de estratégias para solucionar os problemas e 

auxiliando no investimento das oportunidades do negócio. 

 

3.5.2 Diagrama de Ishikawa ou Espinha de Peixe 

 

 Segundo o site Citisystems22, o diagrama de Ishikawa, também conhecido 

como diagrama de causa e efeito ou espinha de peixe, é uma ferramenta utilizada 

para realizar a análise de dispersões de um processo. O diagrama (Figura 31), criado 

por Kaoru Ishikawa, foi criado para fazer as pessoas pensarem nas possíveis razões 

e causas que permitem que um problema ocorra. 

  

As causas dos problemas podem ser classificadas em 6 tipos diferentes, 

conhecidos pelo termo 6M, são eles: 

 

Método – É o método utilizado para executar o trabalho ou um procedimento. 
 

                                                        
22 Disponível em < https://www.citisystems.com.br/diagrama-de-causa-e-efeito-ishikawa-espinha-
peixe/> acesso em 15/07/2018. 
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Matéria-prima – A matéria prima utilizada no trabalho que pode ser a causa de 
problemas. 
 
Mão de Obra – A pressa, imprudência ou mesmo a falta de qualificação da mão de 
obra podem ser a causa de muitos problemas. 
 
Máquinas – Muitos problemas são derivados de falhas de máquinas. Isto pode ser 
causado por falta de manutenção regular ou mesmo se for operacionalizada de forma 
inadequada. 
 
Medida – Qualquer decisão tomada anteriormente pode alterar o processo e ser a 
causa do problema. 
 
Meio Ambiente – O ambiente pode favorecer a ocorrências de problemas, está 
relacionada neste contexto a poluição, poeira, calor, falta de espaço, etc. 
   

 Figura 31 – Esquema do Diagrama de Ishikawa no Formato de Espinha de Peixe 

 

      Fonte: Citisystems (2018) 

 

 Para utilizar o diagrama é importante seguir os seguintes passos: 

 

1) Definição do Problema – Definir o problema de forma objetiva e de forma 
mensurável. 
 

2) Criação do Diagrama – Desenhar a espinha de peixe definindo os 6Ms. 
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3) Reunião com Equipe – Gerar um Brainstorm23 com equipe de pessoas envolvidas 

nos problemas e de outras áreas, com diferentes perspectivas. 
 

4) Análise e Planejamento – Definir as causas dos problemas e procurar soluções. 
Planejar ações definindo responsáveis e determinando prazos para as ações. 

 

Através do uso do diagrama de Ishikawa são encontradas as causas dos 

problemas existentes em uma empresa, são definidos os responsáveis e através de 

atividades como o brainstorm são levantadas as possíveis soluções. Com todas as 

informações levantadas é criado o planejamento das ações para solucionar os 

problemas, determinando os responsáveis e os prazos para executar as ações 

necessárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
23 Termo em inglês da expressão “tempestade de ideias”, que consiste na reunião de um grupo para 
exposição de um problema a fim de obter ideias e reflexões para a sua resolução. 
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4 ARTICULANDO A DISCUSSÃO: SUSTENTABILIDADE, ARQUITETURA 

SUSTENTÁVEL, DESIGN SUSTENTÁVEL E O USO DOS CONTAINERS 

 

 Unindo os conceitos, princípios e indicações da arquitetura sustentável, design 

sustentável e as construções sustentáveis, serão definidos critérios para avaliação de 

construções ou projetos em container, com o intuito de determinar o seu nível em uma 

escala de sustentabilidade. 

 Para possibilitar esta avaliação foi criada uma matriz da construção 

sustentável, utilizando os critérios definidos e desenvolvendo um sistema de escala, 

obtendo como resultado um nível de sustentabilidade, a identificação dos pontos 

fracos e as possiblidades de melhorias. 

  

4.1 Matriz da Construção Sustentável para Avaliar o Nível, em uma Escala de 

Sustentabilidade, de Construções ou Projetos em Container 

 

De acordo com os objetivos da pesquisa, foi desenhada uma matriz para definir 

o nível de um projeto ou construção em container em uma escala de sustentabilidade, 

resultando nos pontos fracos e possibilidades de melhorias.  

A escala define se um projeto ou construção apresenta apenas algumas 

características sustentáveis ou se foram desenvolvidas com base no pensamento de 

sustentabilidade. 

 

4.1.1 O Que É? 

 

 A Matriz da Construção Sustentável foi desenvolvida com a finalidade de definir 

o nível de um projeto ou construção em container em uma escala de sustentabilidade, 

através de critérios estabelecidos de acordo com a arquitetura sustentável e design 

sustentável. De acordo com o número de critérios atendidos, a construção pode ser 

classificada em cinco níveis que definem se a construção ou projeto é menos ou mais 

sustentável.  
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4.1.2 Por Que Usar? 

 

A construção em container é um sistema construtivo inovador que apresenta 

características sustentáveis, porém para que seja considerada uma construção 

sustentável é necessário atender aos critérios estabelecidos pela arquitetura 

sustentável e design sustentável. Através da utilização da matriz é possível definir o 

nível na escala que um determinado projeto ou construção em container apresenta. 

Com os resultados da aplicação da matriz é possível verificar os pontos fracos 

e as possibilidades de melhorias, que podem ser discutidos e modificados, 

aumentando o nível na escala. 

 

4.1.3 Como Usar? 

 

 Para utilizar a Matriz da Construção Sustentável é necessário analisar as 

características e propriedades de um projeto ou construção em container para verificar 

se atende ou não aos critérios estabelecidos pela matriz. De acordo com o número de 

critérios atendidos é verificado na escala se o projeto ou construção em container 

pode ser considerado menos ou mais sustentável.  

 

4.1.4 Benefícios da Utilização da Matriz 

 

 Com o uso da matriz é possível verificar o nível na escala sustentável que um 

projeto ou construção em container apresenta, demonstrando os pontos fracos e as 

possibilidades. Com o resultado da matriz é possível traçar um plano para aumentar 

o nível na escala de sustentabilidade do caso analisado.  

 Um projeto ou construção mais sustentável é importante para o 

desenvolvimento da sustentabilidade na área da construção civil, visto que a mesma 

é uma das atividades que mais utilizam recursos naturais e que geram resíduos. Além 

dos benefícios para o meio ambiente, o uso de construções mais sustentáveis auxilia 

em questões econômicas, seja no retorno financeiro como também em economia de 

recursos.  
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Na questão social, pode-se considerar favorável utilizar estas construções 

pode auxiliar em problemas de moradia, na geração de emprego, com uma possível 

qualificação de mão de obra e na melhoria na qualidade de vida da população. 

 

4.1.5 Critérios Adotados para a Matriz 

 

 Utilizando conceitos e princípios da arquitetura sustentável e do design 

sustentável, foram definidos os critérios da matriz da construção sustentável. São 

eles: 

 

4.1.5.1 Redução de Uso de Recursos Naturais 

 

 Utilização de tecnologias e materiais alternativos que minimizem o uso dos 

recursos naturais como areia, pedra, madeira, minerais e água. 

 

4.1.5.2 Redução de Resíduos Gerados 

  

 Utilização de tecnologias e materiais alternativos que não geram ou minimizem 

os resíduos gerados.  

 

4.1.5.3 Uso de Materiais de Baixo Impacto Ambiental 

 

 Utilização de materiais alternativos que são legalizados desde a extração ao 

transporte final, materiais naturais, recicláveis ou reciclados, uso de materiais locais 

reduzindo os gastos com transporte, uso de materiais que não apresentem 

substâncias nocivas ao solo e meio ambiente ao todo. 

 

4.1.5.4 Uso de Materiais Atóxicos, Recicláveis e Reutilizáveis 

 

 Utilização de novas tecnologias e materiais que não apresentem toxicidade 

para o meio ambiente, utilização de materiais recicláveis como PET, papel, vidro, 
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alguns tipos de metais, madeira e uso de materiais reutilizáveis que perdem a função 

ou podem servir para uma nova utilidade. 

 

4.1.5.5 Gestão Ecológica da Água 

 

 Uso racional da água tanto no processo de construção como também nos 

sistemas hidráulicos instalados. Uso de tecnologias de captação da água das chuvas, 

sistemas para filtragem e reutilização da água. 

 

4.1.5.6 Uso de Materiais para Proteção Térmica e Acústica  

 

 Utilização de materiais e tecnologias que apresentem características e 

propriedades térmicas e acústicas, aumentando a qualidade e conforto dos 

ambientes. Materiais como lã de PET, lã de vidro, lã de rocha, poliestireno, 

poliuretano, aglomerados de cortiça, madeira e telhados verdes são opções para 

utilização em construções. 

 

4.1.5.7 Redução de Custos 

 

 Os custos de uma construção sustentável podem ser menores que uma 

tradicional devido ao fato de utilizar materiais e tecnologias recicláveis, reutilizáveis e 

de origem natural.   

 

4.1.5.8 Análise de Entorno 

 

 A construção deve reduzir ou não provocar impactos ao entorno, na paisagem, 

na temperatura e na sensação de bem-estar. 

 

 

 

 



 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÀVILA 
  

 

 
 

54 
 

4.1.5.9 Projetos Flexíveis com Possibilidade de Readequações 

 

 Uso de tecnologias e sistemas construtivos que possibilitem a flexibilidade do 

projeto e permita readequações com o menor impacto possível.  

 

4.1.5.10 Contratação de Profissionais Qualificados 

 

 Para que os projetos e construções estejam alinhados com as legislações e em 

níveis de qualidade elevados são necessárias as contratações de profissionais 

qualificados. 

 

4.1.5.11 Conforto Ambiental Interno 

 

Uma construção sustentável deve apresenta qualidade no conforto ambiental 

interno, não incluindo a utilização de sistemas artificiais para ventilação e iluminação. 

 

4.1.5.12 Eficiência Energética 

 

 Uso de fontes renováveis para geração de energia, controle do calor gerado no 

interior e exterior da construção, economia de energia e utilização de sistemas para 

controle da luz natural. 

 

4.1.5.13 Baixa Intervenção no Terreno 

 

 Exercer baixa intervenção no terreno para implantação da construção, 

valorizando a topografia original do terreno, utilizando sistemas construtivos e 

tecnologias que apresentam baixo teor de intervenção.  
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4.1.5.14 Uso de Ventilação Natural 

 

Posicionar e dimensionar as aberturas com o intuito de melhor a circulação de 

ar no interior da construção, uso da ventilação cruzada, utilizar as correntes de vento 

a favor de melhorar a circulação de ar e evitar o uso de sistemas de ventilação 

artificiais. 

 

4.1.5.15 Uso da Orientação Solar para a Iluminação Natural 

 

 Utilizar a orientação solar no projeto para otimizar a iluminação natural do 

espaço, evitando assim o uso excessivo de iluminação artificial. 

 

4.1.6 Passos para Utilização da Matriz 

 

 Para o correto uso da matriz é necessário seguir passos, desde realizar o 

levantamento de informações do caso analisado, até realizar a verificação dos 

resultados na escala. Para encontrar as possibilidades de melhorias, no caso 

analisado, é preciso realizar a revisão dos pontos fracos encontrados, definindo as 

possíveis ações a serem executadas para que estes possam se tornar positivos. 

 Os passos para utilização da matriz são:  

 

1) Verificar as informações, características e propriedades do caso que será analisado 

através do contato com o proprietário, arquiteto, construtor ou responsável técnico. 

2) Analisar o caso e verificar se o mesmo atende ou não aos critérios da matriz, 

marcando nas colunas correspondentes. 

3) Na linha “Quantidade de Critérios” deverá ser calculado o número de critérios que 

foram atendidos e não atendidos e marcar estes números ao lado. 

4) O número de critérios da coluna “Atende” será utilizado para verificar na escala, se 

o caso é menos ou mais sustentável. 

5) O número de critérios da coluna “Não Atende” são os pontos fracos do caso. 
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6) Na coluna “Possibilidades de Melhorias” serão analisados e discutidos os pontos 

fracos, as possibilidades de melhorias que podem ser implantadas. 

 

4.1.7 Escala Definida para a Matriz  

  

 Para que uma construção seja considerada sustentável, é preciso atender à 

conceitos, princípios, pensamentos e indicações de ferramentas como o Design 

Sustentável, a Arquitetura Sustentável e da Sustentabilidade em si. A Agenda 21 

define a construção sustentável como um processo holístico que busca a manutenção 

e restauração da harmonia entre o meio construído e a natureza, criando espaços que 

afirmem a dignidade humana. 

 O Design Sustentável tem como objetivo a criação de produtos e serviços que 

possuam viabilidade econômica, sejam ecologicamente corretos, socialmente 

equitativos e que satisfaçam as necessidades das pessoas. A Arquitetura Sustentável 

leva em conta o ciclo completo da vida de uma construção, desde o projeto até a 

possível demolição. O projeto deve ser realizado com métodos de construção que 

geram menor impacto ambiental, que apresentem ganhos sociais e que seja 

economicamente viável.  

 Construção sustentável é um sistema construtivo que proporciona alterações 

conscientes no entorno, atendendo as necessidades do ser humano e da construção, 

em conjunto com a preservação do meio ambiente e redução do uso de recursos 

naturais, garantindo o futuro da atual e das próximas gerações. 

 Para que o setor da construção civil esteja alinhado com os conceitos da 

sustentabilidade é necessário a otimização e redução do consumo de recursos 

naturais e energia, redução dos resíduos gerados, preservação do meio ambiente e 

melhorar qualidade do ambiente propriamente construído.  

 Em muitos casos, obras são chamadas de sustentáveis, porém não seguem e 

não atendem aos critérios definidos pelas ferramentas utilizadas, como por exemplo 

o LEED e AQUA-HCE, sendo erroneamente tituladas desta forma. Definindo uma 

escala para a matriz é possível mensurar o quão sustentável um projeto ou construção 
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é, levando sempre em conta os critérios definidos pela Sustentabilidade, Arquitetura 

Sustentável e Design Sustentável.  

 A escala define se um projeto ou construção apresenta apenas algumas 

características sustentáveis ou se já foram desenvolvidas com base no pensamento 

de sustentabilidade. Com a utilização de níveis, é possível identificar quantos critérios 

foram atendidos, facilitando na adequação do caso avaliado na escala da 

sustentabilidade. Para que um projeto ou construção possa subir de nível na escala, 

é preciso adequar o mesmo aos critérios não atendidos, apresentando assim mais 

características sustentáveis. 

 É importante salientar que para uma construção alcançar o nível máximo na 

escala, a mesma deve atender a maior parte dos critérios. Esta questão justifica a 

importância da definição do uso de sistemas construtivos mais sustentáveis e o 

planejamento, desde o projeto, com base nos princípios e critérios da Arquitetura 

Sustentável, Design Sustentável e Sustentabilidade na construção civil. 

 Através do número de critérios atendidos, na matriz da construção sustentável, 

são definidos os níveis de sustentabilidade na escala (Figura 32).  

Os níveis foram definidos da seguinte forma: 

 

Nível 1 – De zero a três critérios atendidos. 
 

É considerada uma construção com baixíssimo nível de sustentabilidade, 

apresentando poucas características sustentáveis. Há grandes possibilidades do 

projeto ou construção não terem sido planejados sob a ótica da Sustentabilidade, 

Arquitetura Sustentável e Design Sustentável. 

 
Nível 2 – De quatro a seis critérios atendidos. 

 

É considerada uma construção com baixo nível de sustentabilidade, 

apresentando apenas algumas características sustentáveis. O projeto ou construção 

buscou atender há alguns critérios da sustentabilidade, porém há grandes 

possibilidades de não terem sido planejados sob a ótica da Sustentabilidade, 

Arquitetura Sustentável e Design Sustentável. 
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Nível 3 – De sete a nove critérios atendidos. 

 

É considerada uma construção com médio nível de sustentabilidade, 

apresentando características sustentáveis. O projeto ou construção buscou atender a 

uma boa quantia de critérios da sustentabilidade, porém há possibilidades de não 

terem sido planejados sob a ótica da Sustentabilidade, Arquitetura Sustentável e 

Design Sustentável. 

 
Nível 4 – De dez a doze critérios atendidos. 

 

É considerada uma construção com alto nível de sustentabilidade, 

apresentando várias características sustentáveis. O projeto ou construção buscou 

atender a uma grande quantia de critérios da sustentabilidade, há possibilidade de 

terem sido planejados sob a ótica da Sustentabilidade, Arquitetura Sustentável e 

Design Sustentável. 

 
Nível 5 – De treze a quinze critérios atendidos. 

 

É considerada uma construção com altíssimo nível de sustentabilidade, 

apresentando muitas características sustentáveis. O projeto ou construção buscou 

atender a maior quantidade possível de critérios da sustentabilidade, há grandes 

possibilidades de terem sido planejados sob a ótica da Sustentabilidade, Arquitetura 

Sustentável e Design Sustentável. 

 

Figura 32 – Escala da Sustentabilidade Definida para a Matriz da Construção Sustentável        

 

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2018 
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4.3 Pré-Teste da Matriz da Construção Sustentável 

 

 Para validação da eficiência da matriz foi realizado um pré-teste através da 

aplicação da matriz, mediante visita de campo, com o intuito de avaliar a construção 

e definir seu nível de sustentabilidade baseado nos critérios definidos pela matriz. 

 

4.3.1 Local 

 

 A matriz foi aplicada em um hotel construído com o uso de containers 

reutilizados na cidade de Aparecida no Estado de São Paulo. A divulgação dos dados 

do hotel não foi autorizada pelo proprietário.  

 

4.3.2 Condições do Pré-Teste 

 

 A aplicação da Matriz da Construção Sustentável foi feita na presença do 

arquiteto José Ricardo Flores Faria, o proprietário do imóvel e o autor deste trabalho. 

Através da visita de campo e informações cedidas pelo proprietário, foram levantadas 

as informações necessárias para a aplicação da matriz. 

 

4.3.3 Características do Caso Analisado  

 

- Construído em containers reutilizados; 

- Mão de obra contratada não foi especializada, sendo definida como experimental; 

- Não foram utilizadas proteções térmicas e acústicas em todos os ambientes; 

- Não houve gestão ecológica da água durante a construção e nem no uso atual; 

- O projeto não levou em conta conceitos como ventilação natural e orientação solar, 

sendo utilizados sistemas artificiais de refrigeração; 

- Sistema de fundação tradicional, não foi feita a opção por sistemas de menor impacto 

ao solo; 

- Houve redução de custos e agilidade na construção; 

- Uso de placas fotovoltaicas (painel solar) para economia de energia. 
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4.3.5 Critérios Atendidos e Não Atendidos na Matriz  

 

 Após aplicação da matriz foram atendidos oito critérios definidos pela matriz, 

cinco critérios não foram atendidos e dois critérios atenderam parcialmente, tendo em 

vista que, de acordo com as definições dos critérios, houve dúvidas se estes critérios 

foram atendidos por completo. 

 

4.3.6 Possibilidades de Melhorias 

 

 Os critérios não atendidos foram utilizados para definir os pontos fracos do caso 

analisado e foram sugeridas possibilidades de melhorias para elevar o nível de 

sustentabilidade do caso.  

 

4.3.7 Resultados do Caso Analisado 

  

 Com oito critérios atendidos e dois atendidos parcialmente, foi definido o nível 

três para o caso analisado, apresentando médio nível de sustentabilidade de acordo 

com a Escala de Sustentabilidade da Matriz.  

 

4.3.8 Resultado do Pré-Teste 

 

 Como resultado do pré-teste houve uma revisão do desenho final da Matriz da 

Construção Sustentável, onde foram implementadas algumas alterações para 

otimização do seu uso, facilitando o seu entendimento e a leitura. Foram realizadas 

as seguintes alterações: 

 

- Criação da coluna “Atende Parcialmente”; 

- Foi definida uma pontuação para as três colunas de avaliação; 

- Foi ampliada a coluna “Possibilidades de Melhorias”, adicionando espaço para incluir 

observações e os pontos negativos; 
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- O critério número 8 (Análise de Implantação e Entorno) foi modificado pois 

apresentava similaridades com o critério número 13 (Baixa Intervenção do Terreno), 

o critério passa a analisar basicamente a interação da construção com o entorno; 

- Foi criado um espaço para identificar o nível encontrado na matriz, denominado 

“Nível Atual”. 

  

Itens inclusos: 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Pensar de forma sustentável envolve relacionar questões ambientais, 

econômicas e sociais, para resolver problemas e situações do planeta e do cotidiano 

das pessoas, garantindo o futuro da atual e das próximas gerações. Na área da 

construção civil, onde os problemas com o meio ambiente são evidentes, utilizar os 

conceitos do design sustentável e arquitetura sustentável pode auxiliar na busca por 

melhorias, novas tecnologias e formas de construir, visando o desenvolvimento 

sustentável no setor. 

 O container é uma estrutura utilizada para o transporte de mercadorias, sendo 

amplamente utilizado em todo o mundo e seguindo padrões rigorosos de produção. 

Utilizando aço como estrutura principal, o container apresenta alta rigidez estrutural e 

vida útil elevada, porém para o transporte por questões de custo, são utilizados por 

apenas 10 a 15 anos, sendo descartados após este período em depósitos em áreas 

portuárias. Além de criar enormes depósitos, os containers são estruturas não 

biodegradáveis, o que os torna um problema para o meio ambiente. 

Reutilizar estes containers como um sistema construtivo, além de auxiliar na 

resolução do problema do seu descarte, beneficia o desenvolvimento sustentável na 

área da construção civil, visto que o mesmo apresenta características sustentáveis. 

Através de levantamento de dados, foi possível apresentar as características, 

particularidades, questões técnicas, possibilidades de uso, as restrições, as 

vantagens e desvantagens do container, identificando o mesmo com uma opção de 

arquitetura sustentável.  

O uso do container como sistema construtivo amplia o repertório projetual de 

arquitetos e áreas afins para uma forma de arquitetura que possibilita a viabilidade 

econômica, resposta sustentável, alternativa em processo habitacional e comercial e 

novas tecnologias na construção civil. 

Mesmo apresentando caraterísticas sustentáveis, o container precisar ser 

corretamente utilizado para que seja considerado uma construção sustentável. A 

construção sustentável proporciona alterações conscientes no entorno, atende as 

necessidades do ser humano e da construção, em conjunto com a preservação do 
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meio ambiente e redução do uso de recursos naturais, levando em conta também o 

ciclo completo da vida da edificação. 

 Através dessa necessidade foram definidos critérios de avaliação, com base 

nos conceitos, princípios e indicações do design sustentável e arquitetura sustentável, 

com o intuito de definir o nível, em uma escala de sustentabilidade, do container como 

construção sustentável.  

Utilizando a matriz SWOT e o diagrama de Ishikawa como parte no processo 

de cognição, foi desenhada a matriz da construção sustentável, onde foram utilizados 

os critérios definidos para realizar a avaliação de projetos ou construções em 

container, verificando assim seus níveis em uma escala de sustentabilidade. 

 Foi realizado um pré-teste da matriz em um hotel na cidade de Aparecida no 

Estado de São Paulo para validar a sua eficiência, onde foram constatadas 

possibilidades de melhorias na matriz. Com o resultado do pré-teste, foram 

implementadas algumas alterações para otimização do uso da matriz, facilitando o 

seu entendimento e a leitura.  

Além da definição do nível, a matriz traz como resultado os pontos fracos dos 

casos a serem avaliados e as possibilidades de melhorias. Com estes resultados, 

podem ser propostas diretrizes para alterações e ou futuros projetos, elevando assim, 

o nível de sustentabilidade de uma construção.  

A grande contribuição da matriz, além dos resultados descritos acima, é o 

incentivo à construção sustentável e o pensamento de sustentabilidade, com a 

utilização de tecnologias como o design sustentável e a arquitetura sustentável para 

a construção das edificações. O uso da matriz também incentiva a contratação de 

profissionais qualificados para criação do projeto e utilização de mão de obra 

especializada para a construção, visto que estes profissionais poderão indicar 

procedimentos e tecnologias mais sustentáveis e materiais como o container para a 

construção da edificação, com o intuito de elevar o seu nível de sustentabilidade.  

As ferramentas LEED e AQUA-HCE são utilizadas mundialmente para a 

certificação de construções sustentáveis, porém devido a sua complexidade, no Brasil, 

existe um número muito baixo de edificações certificadas. A matriz é uma ferramenta 

que pode ser utilizada para incentivar mais pessoas a construir de forma sustentável, 
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pois consegue definir níveis de sustentabilidade com menor complexidade, mesmo 

não havendo certificação.  

A Matriz da Construção Sustentável pode também ser utilizada em instituições 

de ensino, como uma ferramenta de qualidade para incentivo do pensamento 

sustentável, auxiliando na criação de projetos e construções com maior nível de 

sustentabilidade e conscientizando futuros profissionais da área da importância da 

sustentabilidade e das novas tecnologias.  
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