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1 RESUMO 

 

A questão do déficit habitacional do Brasil arrasta-se por várias décadas, em todos os 

municípios do país se pode constatar a necessidade de amenizar-se a carência de habitações, 

com condições dignas e melhoria na qualidade de vida da população. Para suprir-se essa 

necessidade pungente e levando-se em conta a preservação do meio ambiente e dos recursos 

naturais o presente estudo baseia-se na utilização de unidades de containers para habitação de 

interesse social, este, diretamente ligado à sustentabilidade social e ambiental. A prática de 

uso deste material ocioso não se faz presente em nosso país, possivelmente pela cultura ainda 

dormente sobre o reaproveitamento. A finalidade do estudo é proporcionar a famílias de baixa 

renda uma moradia digna, com baixo custo de manutenção e com base em materiais 

ambientalmente e socialmente corretos. 

 

Palavras-chave: Habitação de interesse social, contêiner, sustentabilidade,  

 

2  INTRODUÇÃO 

  A priori acreditava-se que os recursos naturais seriam infinitos, não cabendo as 

gerações passadas a preocupação com a conservação do meio ambiente nem tão pouco o 

reaproveitamento de materiais passiveis de utilização. 

Segundo Viola e Leis (1992), o ambientalismo surgiu no Brasil da segunda metade da 

década de 70, mas ganhou forças ao final da década de 80, quando surgiram as primeiras 

Organizações Não Governamentais no Brasil, motivadas pela Conferencia de Estocomo 

(1972) e pela busca de qualidade ambiental pelos países europeus.  

Para Lopes, et al. (2006), o termo desenvolvimento sustentável passou a fazer parte do 

discurso comum a partir da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a ECO 92 

ou Rio 92, onde, a partir daí, utilizado para a manutenção do atual modo de produção e 

consumo, incorporando a eles algumas diretrizes ecológicas para diminuir a degradação 

ambiental. 

O projeto de habitação de social está diretamente relacionado à sustentabilidade social, 

além as sustentabilidades ecológica e econômica. Projetos habitacionais sustentáveis 

implicam a melhoria da qualidade de vida dos residentes mediante o uso adequado dos 

recursos naturais. (OKTAY, 1999). A habitação de interesse social não pode ser pensada 

exclusivamente como a possibilidade de uso adequado dos recursos naturais, deve incluir um 
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projeto habitacional qualificado que propicie um comportamento humano adequado e a 

satisfação dos residentes. (LAY, 1992) 

Desta forma, esse trabalho justifica-se pela latente necessidade da diminuição da 

geração mundial de resíduos sólidos, assim, como necessidade de solução do déficit 

habitacional presente nos dias atuais. 

 

3 OBJETIVOS 

  

 Esse trabalho tem por objetivo demonstrar de forma ampla e também especifica a 

pesquisa realizada, facilitando o entendimento e compreensão da mesma. 

Delinear um modelo básico de habitação de interesse social com baixo custo de 

construção e manutenção, visando a melhor alocação das famílias de baixa renda, em 

moradias dignas, utilizando-se contêineres como matéria prima básica, reduzindo assim o 

descarte de resíduos sólidos.  

 

 

4 METODOLOGIA 

 Para realizar-se esse estudo, adotou-se como procedimento de coleta de dados 

pertinentes, a pesquisa bibliográfica e documental. No tocante às pesquisas bibliográficas, Gil 

(2002), pesquisa desenvolve-se a partir das contribuições de vários autores acerca de 

determinado assunto, municiando-se de consultas a livros, periódicos, anais, etc. Diante do 

exposto, a pesquisa bibliográfica apresentada neste estudo, tem como propósito desenvolver 

estudos referentes às bases teóricas que envolvem temas relacionados de habitação de 

interesse social, utilizando-se para tanto a legislação vigente quanto a utilização de resíduos 

sólidos, do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social e do Fundo Nacional de 

Habitação de Interesse Social, bem como estudos realizados que constatarão a aplicabilidade 

do contêiner como matéria prima principal para a construção civil. 

 

 

 5 DESENVOLVIMENTO 

 A questão do déficit habitacional do município de Barretos/SP, onde, conforme dados 

coletados junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE (2010), o déficit 

habitacional é de cerca de 14.350 unidades, número este obtido através da soma dos 

domicílios alugados, cedidos e ocupados, em termos percentuais, 39,70% dos imóveis 
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ocupados não são de propriedade dos moradores tornou-se item essencial para 

desenvolvimento desse projeto de pesquisa e para a compreensão e aplicação de vários 

conceitos e a aplicação de uma matéria prima de custo e impacto ambiental baixos.   

Levou-se em conta as questões de responsabilidade ambiental onde, o aumento da 

expectativa de vida da população mundial demanda a utilização de mais recursos naturais, 

bem como torna mais complexa a viabilidade para se suprir as necessidades humanas cuja a 

geração de meios de sobrevivência acarreta meios de extinção; a gestão e classificação dos 

resíduos sólidos onde, Besen et al. (2010), descreve que a geração de resíduos sólidos está 

diretamente relacionada ao consumo e à concentração urbana. O consumo cresce devido a 

melhorias nas condições socioeconômicas, a inovação tecnológica, a estímulos de campanhas 

publicitárias e a padrões de consumo adotados pela sociedade; a reponsabilidade social pode 

ser vista como a obrigação e compromisso que os membros de uma comunidade, seja 

individualmente ou em sociedade, tem entre si e com o meio onde vivem, demandando as 

necessidades e visando a melhoria da qualidade de vida de todos; a sustentabilidade social que  

trata-se de oportunidades iguais para os seres humanos, dos padrões de atividades em 

diferentes contextos culturais e sociais nos quais as pessoas vivem e dos padrões de 

comportamento relacionados à mobilidade, experiência habitacional, trabalho e relações 

sociais (KRUSE, 1997).   

 Conforme Milaneze, et al (2012), as casas contêineres, está sendo utilizadas em vários 

países do mundo e, além de ser ambientalmente correta, pois a geração de resíduos de 

construção é diminuída de forma significativa e, utiliza-se um resíduo sólido reciclável, o 

contêiner, como matéria prima principal, o prazo de construção é menor que o convencional, 

como mesma estética e conforto. Outra vantagem apresentada na utilização do contêiner como 

matéria prima é a geração de emprego, renda e profissionalização.  

 Segundo Romano et al (2014), o contêiner mais indicado para a utilização na 

construção civil é o dry hig cube, com medidas de 20 e 40 pés, dimensão cuja variação 

depende do tipo de construção onde o contêiner será empregado, o isolamento térmico e 

acústico, utilizando-se gesso acartonado e MDF e, a proteção antichamas, conseguida através 

de isopor modificado para esta finalidade, constituem adaptações de suma importância para a 

utilização. O piso utilizado é o mesmo das construções convencionais. 

 

6 RESULTADOS 

 A preocupação ambiental, a destinação correta dos resíduos sólidos, bem como a 

necessidade de suprir a população com moradias dignas, propiciaram este estudo. 
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 As construções de habitações de interesse social associadas ao reaproveitamento e 

reuso geram o valor de sustentabilidade, onde, pode-se perceber a preocupação com a menor 

geração de resíduos de construção, a utilização de meios ecologicamente corretos, como o teto 

verde, aquecedores solares e reuso de agua nas instalações para se suprir as necessidades da 

habitação. 

 A flexibilidade na estrutura que compõe uma casa contêiner também deve ser levada 

em consideração pois, ela poderá ser construída conforme a necessidade do morador, podendo 

inclusive, ser transportada para outro local, se necessário. 

 A pesquisa apontou que o custo da unidade física de contêiner varia de US$.1.500,00,  

para reutilização, usado,  à US$.2.700,00 novo sem uso, conforme publicação no site 

Exame.com de abril de 2015. Com base nos valores apresentados por Sotelo (2012), observa-

se que, o custo da habitação utilizando-se dois contêineres dry hig cube de 40 pés, cerca de 60 

m²,  composta de dois quartos, dois banheiros, sala, e cozinha, construída em sete dias, tem o 

valor por metro quadrado de R$.396,00 sem acabamento e de R$.950,00 com acabamento, o 

que corresponde ao valor total de R$.23.000,00 por moradia, o que corresponde de uma 

economia de cerca de 20% a 30% em relação as moradias convencionais, dependendo do tipo 

de acabamento utilizado. 

A gestão dos recursos naturais, a busca de novas tecnologias para a diminuição de 

resíduos e de melhores condições de vida são de competência de todos, independentemente de 

classe social, poder aquisitivo ou papel na sociedade civil, cabe a sociedade em um contexto 

geral a disseminação de novas ideias e meios de produção. 

A observância associada das normas e leis vigentes para o reuso e reutilização de 

resíduos sólidos alinhadas a legislação referente a habitações de interesse social, tendem a 

culminar com a implantação de novos métodos de construção civil de modo a solucionar não 

apenas uma mais sim duas questões de âmbito mundial, a desperdício de recursos e o déficit 

habitacional. 

  

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Antigamente, os recursos naturais eram considerados infinitos, atualmente vê-se a 

preocupação para amenizar-se as consequências desses pensamentos errôneos. 

Com os estudos realizados ao longo dos anos, concluiu-se que, caso essa forma de 

utilização de recursos naturais não fosse amenizada as consequências para a população seriam 

desastrosas. 



01 

 

A reutilização e o reuso de materiais dantes descartados, constitui uma das formas hoje 

utilizadas para a conservação dos recursos naturais.  

A implantação de habitações de interesse social utilizando-se contêiner constitui uma 

nova forma de edificação testada e aprovada em alguns países e até em alguns estados 

brasileiros, onde, existem empresas que se especializarão na utilização deste resíduo sólido 

para na construção civil, a utilização do contêiner, além de gerar a reutilização de um produto 

dantes descartado como ferro velho, compõe uma fonte de renda e de especialização de mão 

de obra, conclui-se assim que, além do aspecto sustentável, a utilização de contêiner em 

habitações de interesse social, também contribui no tocante a responsabilidade social, 

agregando geração de empregos a suas atribuições e, pode vir a proporcionar a população um 

aumento significativo em sua qualidade de vida por proporcionar uma habitação de qualidade, 

de baixo custo de implantação e manutenção, individualizada e adaptada as necessidades de 

cada família que por ventura utilizar a casa contêiner.  

 A disseminação do uso de recursos dantes descartados, visando uma forma sustentável 

de proporcionar uma moradia segura, de baixo custo de construção e manutenção a população 

de baixa renda, tendem a se tornar não uma opção, mas sim, uma especificação para as novas 

edificações de habitação de interesse social. 

 A construção de módulos habitacionais, utilizando contêineres, que podem ser 

adaptados conforme a necessidade do morador, de fácil instalação e manutenção, consiste em 

uma nova forma de edificação presente em alguns países do mundo e alguns estados do 

Brasil, onde, existem algumas empresas especializadas neste tipo de construção, gerando 

emprego e divisas. 

 Conclui-se portanto que, a Utilização de Contêiner em Habitações de Interesse Social 

pode prover a população de uma melhoria substancial em sua qualidade de vida, 

proporcionando-se dignidade, individualidade, bem como emprego e renda, além de promover 

uma melhor destinação dos contêineres descartados, tornando-se um importante ativo de 

gestão ambiental e sustentabilidade. 
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