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RESUMO 
 

Os contêineres marítimos, responsáveis pelo transporte de mercadorias pelo mundo 

todo, possuem destino incerto ao término de sua vida útil, sendo abandonados e acumulados 

nos portos do mundo inteiro. Recentemente, com o aumento da preocupação com a 

sustentabilidade, profissionais da cadeia de produção da construção civil estão reciclando os 

contêineres marítimos ao inseri-los em projetos de residências, hotéis, escolas, lojas, etc. Um 

fator que contribui para o aumento é o fato desses componentes proporcionarem uma relação 

custo-benefício vantajoso, considerando que o seu custo final e seu cronograma de 

implantação são significativamente menores quando comparados com uma construção nos 

padrões convencionais. A técnica construtiva envolvendo contêineres requer os padrões 

técnicos de uma construção metálica e planejamento detalhado à entrega ao cliente. 

Adicionalmente são necessários cuidados no que diz respeito à aquisição dos contêineres no 

que tange à garantia da qualidade do produto final, bem como a mitigação dos efeitos térmicos 

e acústicos. Este trabalho tem por principal objetivo, avaliar a utilização de contêineres 

marítimos na construção civil, considerando questões pertinentes às técnicas construtivas 

relacionadas ao contêiner marítimo. Para isto, foi feita uma investigação a respeito dos 

elementos estruturais do contêiner, bem como os materiais empregados – em especial o aço 

anticorrosivo. Reuniram-se informações relativas ao sistema construtivo, que vai da fase de 

projeto, aquisições e transporte, fundações, reparos e adaptações, pintura, montagem, 

aplicação de fechamentos e isolamentos até a instalação de sistemas complementares. Foi 

feita também a simulação estrutural dos contêineres. A partir das informações compiladas, 

foram criados quatro modelos computacionais sendo que em cada um simulou-se uma 

hipótese em função das condições de apoio, aberturas e carregamentos distintos. Para estes 

modelos computacionais aplicou-se o Método dos Elementos Finitos por meio do software 

SAP2000, utilizando os elementos de barra e de casca. Os resultados obtidos de cada análise 

indicaram que o contêiner tem sua rigidez diminuída quando se utilizam aberturas em seus 

painéis laterais, ocasionando deslocamentos e excessivas tensões próximas à tensão de 

escoamento do material.  

 

Palavras chave: contêineres marítimos, sustentabilidade, aço anticorrosivo, análise 

computacional, método dos elementos finitos.



ABSTRACT 
 

Shipping containers, which are responsible for the transportation of goods around the 

world, have uncertain destination at the end of their useful life, being abandoned and 

accumulated in the ports of the whole world. Recently, with the increasing concern for 

sustainability, professionals are recycling the shipping containers by inserting them in the civil 

construction applied in residences, hotels, schools, shops, etc. One factor that contributes to 

the increase is that these components provide an advantageous cost-benefit ratio, considering 

that their final cost and their implementation schedule are significantly smaller when compared 

to a construction in conventional standards. The constructive technique involving containers 

requires technical standards of a metal construction and detailed planning to delivery to the 

customer. In addition, it is necessary to take care of the purchase of the containers in relation 

to the guarantee of the quality of the final product, as well as the mitigation of the thermal and 

acoustic effects. The purpose of this dissertation is to evaluate the use of marine containers in 

civil construction, considering issues related to construction techniques related to the maritime 

container. For this, an investigation was made regarding the structural elements of the 

container, as well as the materials used - especially anticorrosive steel. Information was 

gathered on the construction system, which goes from the design phase, acquisitions and 

transportation, foundations, repairs and adaptations, painting, assembly, application of 

closures and insulation to the installation of complementary systems. The structural simulation 

of the containers was also made. From the information compiled, four computational models 

were created, each of which was simulated as a function of the different support conditions, 

openings and loads. For these computational models, the Finite Element Method was applied 

using SAP2000 software, using bar and shell elements. The results obtained from each 

analysis indicated that the container has its stiffness diminished when using openings in its 

side panels, causing displacements and excessive strenghts close to the material yeld 

strenght. 

 

Keywords: shipping containers, sustainability, anticorrosive steel, computational analysis, 

finite element method. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Devido ao aumento progressivo do custo de vida no cotidiano das famílias e a 

crescente escassez dos recursos naturais necessários à habitação, a sociedade como um 

todo vem procurando implantar soluções e técnicas sustentáveis em suas moradias (DINIZ et 

al., 2008). 

Recentemente, muitos profissionais ligados a arquitetura e a construção civil, 

preocupados com os problemas socioambientais, vêm divulgando e implementando técnicas 

construtivas diferentes daquelas já tradicionalmente comercializadas e utilizadas no mercado 

brasileiro. 

Uma delas é a utilização de contêineres marítimos, que através do setor logístico, 

transportam mercadorias dos mais diversos tipos em portos espalhados pelo globo terrestre, 

e que, ao final de sua vida útil, são descartados em grandes pátios de regiões portuárias sem 

um destino adequado. 

Valendo-se da modularização, o contêiner proporciona inúmeros arranjos 

arquitetônicos, não somente à volumes prismáticos como também para formas geométricas 

distintas utilizando outras tipologias estruturais. 

Desta forma, esta técnica construtiva obtém um alto grau de industrialização e 

racionalização da cadeia produtiva da construção, mostrando-se economicamente viável em 

relação a outras técnicas construtivas convencionais já consolidadas no mercado brasileiro. 

No entanto, a utilização desta técnica é incipiente. Desta forma, são necessários 

trabalhos que possibilitem a divulgação e o aperfeiçoamento de sua utilização. Neste 

contexto, esta pesquisa visa contribuir para a viabilização dos contêineres marítimos com fins 

habitacionais. 

 

1.1 Objetivo 

 

O objetivo geral deste trabalho é investigar e fomentar conhecimentos a respeito da 

construção modularizada por meio de contêineres marítimos. 

Como justificativa, a importância desta pesquisa decorre da escassez de publicações 

acadêmicas nesta área. No entanto, existem diversas publicações sobre arquitetura em 

contêineres marítimos mostrando o potencial construtivo deste componente aliados à 

sistemas sustentáveis criando uma identidade cultural e de consumo para um público alvo 

específico. 



11 
 

Contudo, estes projetos publicados, tiveram que passar sob o crivo da engenharia, 

devendo submeter por análises de viabilidade, estudos técnicos, prototipagem ou ensaios e a 

implementação de um produto final. 

 

1.2 Metodologia 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, consideraram-se duas fases de trabalho 

constituindo assim a metodologia adotada: 

 Abordar os tipos de contêineres marítimos disponíveis no mercado, bem como suas 

padronizações de medidas; 

 Pesquisar sobre os materiais e suas propriedades constituintes da estrutura de um 

contêiner e seus processos de fabricação; 

 Investigar e pesquisar o sistema estrutural de um contêiner marítimo, para as medidas 

de 20 e 40 pés, identificando todos os seus componentes estruturais; 

 Compilar exemplos implementados no Brasil e no mundo de edificações de diversas 

finalidades utilizando contêineres marítimos; 

 Pesquisar e analisar algumas técnicas construtivas em projetos executados em 

contêineres marítimos e fomentá-las como boas práticas para futuros projetos; 

 Realizar análises estruturais e interpretar seus resultados através de exemplos 

práticos tendo por base alguns dos exemplos pesquisados; 

 Propor recomendações em relação ao comportamento estrutural para contêineres 

marítimos. 

 

1.3 Estrutura de trabalho 

 

O trabalho está estruturado em seis capítulos, dois apêndices e um anexo, descritos 

conforme a seguir: 

O Capitulo 2 faz uma breve definição do contêiner marítimo, sua trajetória ao longo da 

história e define os tipos de contêineres marítimos disponíveis no mercado e suas dimensões 

padronizadas pela ISO. 

O Capítulo 3 realiza uma investigação a respeito da estrutura do contêiner marítimo, 

criando uma terminologia para a língua portuguesa dos componentes identificados. Este 

capítulo também aborda as características e propriedades de cada componente estrutural do 

contêiner. 
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No Capítulo 4, são apresentadas as aplicações do contêiner marítimo na construção 

civil. Inicialmente são comentadas algumas considerações gerais, depois, abordam-se as 

técnicas construtivas e por último são mostrados os exemplos de construções em contêineres 

marítimos pesquisados. 

O Capítulo 5 refere-se à análise estrutural baseada nos exemplos pesquisados por 

meio de análise numérica. 

As considerações finais e as propostas para futuros trabalhos são apresentadas no 

Capítulo 6. 

Por fim, esta dissertação encerra-se com o Apêndice A – Elementos estruturais e suas 

propriedades, Apêndice B – Metodologia de modelagem computacional utilizando o SAP2000 

e o Anexo I – Check List de Inspeção Visual. 
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2 TIPOS DE CONTÊINER 
 

2.1 Definições 

 

Contêiner é todo dispositivo construído em metal que serve para armazenar, 

transportar e conservar mercadorias em geral. Sua vida útil na cadeia logística é de 10 anos 

ocasionando um impasse quanto à destinação final deste dispositivo de forma correta. 

(MILANEZE, 2012). 

Há milênios, muitos povos já transportavam mercadorias através de recipientes – 

tonéis para conservação das mesmas, porém, não existia uma padronização entre regiões, o 

que levava ao gasto de uma grande quantidade tempo e de mão de obra para o manuseio 

destas mercadorias. Com o advento da Revolução Industrial, este problema se agravou 

devido à produção de mercadorias manufaturadas que eram impossíveis de serem 

transportadas, sendo acondicionadas de diferentes maneiras. Já no início do século XX, 

houveram tentativas para desenvolver formas padronizadas para o transporte de mercadorias 

ao redor do mundo, entretanto, havia também divergências entre as nações em adotar o 

padrão de medidas internacional (ISO – International Standardization of Organization) ou o 

padrão americano (ASA – American Standards Association) (SANTOS, 1982). 

Na década de 1930, empresas do setor logístico do sul dos Estados Unidos buscavam 

desenvolver e padronizar uma forma mais eficaz para o transporte de mercadorias. Em 1955, 

Malcolm Purcell McLean – um empreendedor da área – desenvolveu dispositivos para 

transportes semelhantes aos contêineres para melhorar a produtividade em sua própria 

empresa. Logo em 1956, ele vendeu seu negócio para criar a Pan-Atlantic Steamship 

Corporation, sendo que mais tarde fora renomeada para SeaLand e que dedicara ao 

desenvolvimento do transporte mundial de contêineres. Na década de 1970, a ISO 

desenvolveu normas específicas para o projeto de contêineres (SMITH, 2010). 

Tratando-se exclusivamente de contêineres marítimos, são muitos os fabricantes 

desse tipo de dispositivo, de acordo com as normatizações internacionais – International 

Standardization Organization (ISO), produzem sob critérios rígidos, tanto em suas medidas 

quanto na capacidade de armazenamento e carregamento. 

 

2.2 Dimensões e padronização 

 

De acordo com as normas ISO 668 (ISO, 2013) e ISO 1496-1 (ISO, 2013), a Tabela 

2.1 mostra as dimensões padronizadas para as medidas externas e internas para os 

contêineres de uso geral: 
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Tabela 2.1 – Padronização das medidas dos contêineres (HAPAG-LLOYD, 2016). 

 Comprimento Largura Altura 
Dimensões Externas 20’ 

6058 mm 
40’ 

12192 mm 
8’ 

2438 mm 
8’ 6” 

2591 mm 
9’ 6” 

2896 mm 
Dimensões Mínimas 

Internas 
19’ 3” 

5867 mm 
39’ 43/8” 

11998 mm 
7’ 73/4” 

2330 mm 
7’ 81/2” 

2350 mm 
8’ 81/2” 

2655 mm 
Dimensões Mínimas 

da Abertura das 
Portas 

 
- - 
 

- - 7’ 6” 
2286 mm 

7’ 5” 
2261 mm 

8’ 5” 
2566 mm 

 
2.3 Tipos de contêineres 

 

Segundo a norma ISO 6346 (ISO,1995), os contêineres marítimos são classificados 

em diversos tipos, para os mais variados tamanhos, assim como sua utilização. Dentre eles, 

abordaremos os seguintes tipos (Tabela 2.2): 

 
Tabela 2.2 – Tipos de contêineres (HAPAG-LLOYD, 2016). 

Tipos Tipologia Tamanho Utilização Inglês Português 

 

 

General 
Purpose Uso geral 20’ 

40’ 
Os mais comuns de todos. 

Adequados para cargas 
secas, como por exemplo, 

grãos, vestuário, eletrônicos 
e outros artigos que exigem 

cuidado com umidade. 

 

 

High Cube 
General 
Purpose 

Uso geral 
com teto alto 

20’ 
40’ 
45’ 

 

Hard Top Topo 
removível 

20’ 
40’ 

Apropriados quando há 
necessidade de acondicionar 
alguma mercadoria através 

das aberturas da cobertura e 
da porta através de 

equipamentos adequados. 

 

High Cube 
Hard Top 

Topo 
removível 

com teto alto 
40’ 
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Tabela 2.2 (Continuação) – Tipos de contêineres (HAPAG-LLOYD, 2016). 

Tipos Tipologia Tamanho Utilização Inglês Português 

 

 

Open Top Topo aberto 20’ 
40’ 

Usados para transportar 
cargas pesadas e volumosas, 

cujo manuseio e 
carregamento só podem ser 

realizados através de 
equipamentos adequados 

 

 

 

Flat Plano 20’ 
40’ 

Designados para transportar 
cargas pesadas e volumosas, 
suas dimensões ultrapassam 

a projeção da área da 
estrutura. 

 

Ventilated Ventilado 20’ 

 
Possui dispositivos de 

ventilação situados nas 
longarinas superiores e 

inferiores à prova de 
intempéries. 

 

 

 

Refrigerated Refrigerado 20’ 
40’ 

Destinados ao transporte de 
mercadorias perecíveis 

(frutas, vegetais, carnes, 
etc.), que necessitam de 

temperatura controlada (entre 
-30ºC e +30ºC). 

 

Tank Tanque 20’ 

 
É usado para transportar 

substâncias perigosas 
(produtos químicos) ou não-

perigosas (gênero 
alimentício). 
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3 ESTRUTURA DE UM CONTÊINER 
 

3.1 Terminologia 

 

Considerando a decomposição da estrutura de um contêiner em componentes 

estruturais individualizados, tem-se a seguinte convenção adotada no trabalho em que se tem 

a tradução para a língua portuguesa e a atribuição de siglas, baseadas na língua inglesa, essa 

sistemática visou facilitar a identificação de cada elemento. A terminologia é apresentada na 

Tabela 3.1. 

 
Tabela 3.1 – Terminologia das peças e tradução livre para o português brasileiro (Adaptado de SILVA, 2010). 

Elementos 
Sigla 

Inglês Português (BR) 
Corner Fittings Conectores de canto CF 
Door Corner Post Colunas de canto da porta DCP 
End Corner Post Colunas de canto de extremidade ECP 
Door Header Verga da porta DH 
Door Sill Contraverga da porta DS 
Top End Rail Vigas superiores de extremidade TER 
Bottom End Rail Vigas inferiores de extremidade BER 
Top Side Rail Vigas superiores laterais TSR 
Bottom Side Rail Vigas inferiores laterais BSR 
Cross Member Travessas CM 
Forklift Pocket Encaixe transversal para empilhadeira FP 
Gooseneck Tunnel Encaixe longitudinal para empilhadeira GT 
Endwall Panel Painéis de extremidade EP 
Sidewall Panel Painéis laterais SP 
Roof Panel Painéis de topo RP 
Flooring Assoalho FL 
Threshold Plate Soleira TP 
Door Assembly Conjunto da porta DA 

 
3.2 Investigação estrutural 

 

Por conferirem um formato prismático, os contêineres marítimos possuem suas 6 faces 

estruturadas em quadros enrijecidos compostos por perfis metálicos e chapas de seção 

trapezoidal (SILVA, 2010). 

Estas faces são denominadas de acordo com suas posições no conjunto. Sendo 

assim, temos duas faces laterais, a face frontal, a face da porta, a face inferior e por último a 
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face superior. Nota-se que cada face é denominada como um conjunto estrutural e é 

constituída por um conjunto de elementos estruturais, conforme ilustra a Figura 3.1: 

 

 
Figura 3.1 – Perspectiva explodida dos conjuntos estruturais de um contêiner (Adaptado de RESIDENTIAL 
SHIPPING CONTAINER PRIMER, 2016). 

 
Independentemente do tipo do contêiner, sua estrutura primária será sempre a mesma, 

com exceção dos contêineres tipo topo aberto, plano e tanque. 

Os elementos reticulados são compostos na maior parte por perfis de aço com seções 

não convencionais. Essas seções serão estudadas no item 3.4. 
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Figura 3.2 – Estrutura primária de um contêiner (Adaptado de RESIDENTIAL SHIPPING CONTAINER PRIMER, 
2016). 

 
Na etapa de investigação da constituição estrutural de um contêiner, optou-se por 

utilizar a técnica de decomposição do escopo, bastante utilizada na área de gerenciamento 

de projetos. 

Segundo PMI (2012), esta técnica é comumente utilizada para fragmentar em partes 

menores e mais fáceis para gerenciar o escopo do projeto, devendo representar através de 

métodos gráficos uma certa hierarquia entre as partes decompostas conforme vê-se na Figura 

3.3. 
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Figura 3.3 – Esquema de decomposição da estrutura de um contêiner. 

 
3.3 Materiais e suas propriedades 

 

3.3.1 Processos de fabricação 
 

Conforme abordado no capítulo anterior, a investigação estrutural pelo 

desmembramento da estrutura mostra todos os elementos estruturais constituintes de um 

contêiner marítimo. Cada elemento estrutural possui características particulares como 

propriedades mecânicas do material, processo de fabricação e propriedades geométricas. 

Conforme Tabela 3.2, vê-se que um contêiner marítimo tem seus elementos, 

fabricados pelo processo de conformação mecânica à frio, ou seja, são em perfis formados à 

frio de seção aberta de tipologia específica e tubos com costura (SILVA, 2010).  

Somente os perfis internos da coluna de canto da porta (DCP) são obtidos através do 

processo de laminação à quente. Têm-se também os conectores de canto (CF) que são 

obtidos através do processo de fundição. 
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Tabela 3.2 – Processo de fabricação para cada peça estrutural de um contêiner. 

Elementos Sigla Processo de Fabricação 
Estrutura da porta   
Conectores de canto CF Fundição 
Colunas de canto da porta (interno) DCP Laminação 
Colunas de canto da porta (externo) DCP 

Conformação à frio 
Verga da porta DH 
Contraverga da porta DS 
Conjunto da porta DA 
Estrutura da extremidade   
Conectores de canto CF Fundição 
Colunas de canto de extremidade ECP Conformação à frio 
Viga superior de extremidade TER 

Laminação e Conformação à frio 
Viga inferior de extremidade BER 
Painéis de extremidade EP Conformação à frio 
Estrutura de topo   

Painéis de teto RP Conformação à frio 
Estrutura Inferior   

Vigas inferiores laterais BSR 

Conformação à frio 
Travessas CM 
Chapas para encaixe da empilhadeira FP 
Encaixe para transporte GT 
Estruturas Laterais   

Vigas superiores laterais TSR Laminação 
Painéis laterais SP Conformação à frio 

 
Existem dois tipos de processos de fabricação para perfis formados a frio: o processo 

continuo e o processo descontinuo. O primeiro consiste na conformação de uma chapa de 

aço com uso de roletes, sendo cortados no comprimento de projeto, o segundo processo 

acontece de forma inversa, as chapas de aço são cortadas primeiramente no comprimento 

desejado e conformadas a frio em dobradeiras. O que difere um processo do outro é que o 

processo contínuo é mais adequado para uma linha de produção em larga escala, enquanto 

que o processo descontínuo é mais indicado para uma linha de produção de quantidade 

reduzida. 

Perfis estruturais comerciais (vigas I, U e cantoneiras) são produzidos por laminação 

à quente em larga escala por meio de rolos ranhurados que, diferente da laminação plana, 

conformam o material em duas direções (INFOMET, 2016). 

O processo de fundição é o lançamento do aço em estado líquido em moldes de areia 

ou metal, adquirindo a forma deste molde e recebendo acabamento final por usinagem. 

Segundo Soares (2000), o processo de fundição tem por destaque a liberdade na fabricação 

de peças nas mais variadas formas e geometrias, podendo ser produzidas em série ou de 

forma customizada. Neste processo, admite-se qualidade inferior do material devido aos 

defeitos inerentes do processo (INFOMET, 2016). 
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3.3.2 Aços patináveis ou anticorrosivos 
 

Os elementos que constituem um contêiner marítimo são na maioria em aço estrutural 

de resistência anticorrosão.  

Os aços anticorrosivos permitem às estruturas um acréscimo de carga e possível 

redução para seções mais esbeltas, bem como conferem uma melhor resistência aos efeitos 

da corrosão atmosférica (CBCA, 2016). 

No início da década de 1930, o aço anticorrosivo foi criado pela indústria siderúrgica 

norte americana para a construção de vagões ferroviários mais leves. Mesmo conhecendo os 

benefícios sobre a adição de cobre e fósforo desde o final do século XIX, a capacidade de 

resistência à corrosão foi obtida por casualidade para este tipo de aço. A partir da segunda 

metade do século XX, muitos arquitetos de grande envergadura passaram a adotar o aço 

anticorrosivo em seus projetos, divulgando seus amplos benefícios aplicados à construção 

civil. Também a partir desta época, a indústria siderúrgica desenvolveu e ampliou o leque de 

produtos aplicados à construção civil (PANNONI, 2004). 

Segundo Gnecco (2003), o processo de corrosão é definido quando ocorre a 

deterioração de um metal ao reagir com as condições do ambiente em que se encontra. 

Portanto, pode-se dizer que a corrosão é o inverso do processo siderúrgico, o ferro tende a 

retornar ao seu estado de origem – o óxido de ferro. 

Segundo Pannoni (2004), a corrosão pode afetar de forma socioeconômica o uso do 

aço implicando a necessidade de manutenções preventivas ou corretivas, inutilização 

temporária ou permanente de uma estrutura ou equipamento, etc., o que implica em custos 

possíveis ônus aos proprietários ou responsáveis por tais ativos, quer sejam privados ou 

públicos. 

A Figura 3.4 mostra curvas referente a perda de massa (mg/cm²) x tempo (meses) 

entre um aço-carbono estrutural ASTM-A36 (ASTM) e um aço patinável ASTM-A242 (ASTM) 

para quatro situações de exposição atmosférica. 
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Figura 3.4 – Curvas comparativas de resistência à corrosão entre o aço estrutural ASTM-A36 e o aço patinável 
ASTM-A242 em relação às diferentes condições atmosféricas (CBCA, 2016). 

 
Para evitar a corrosão galvânica sobre a superfície do aço anticorrosivo, deve-se 

considerar que alguns elementos de ligação (chapas, parafusos e cordões de solda) devam 

apresentar compatibilidade sobre a composição química dos aços patináveis, conforme ilustra 

a Tabela 3.3 (PANNONI, 2004). 

 
Tabela 3.3 – Compatibilidade química para elementos de ligação (PANNONI, 2004). 

TIPO DE 
AÇO 

SOLDAGEM 
PARAFUSOS ELETRODO 

REVESTIDO MIG / MAG ARCO 
SUBMERSO 

ELETRODO 
TUBULAR 

ASTM A572 E 7018 ER 70 S6 F 7AO 
EM12K 

E 70T-1 
E 71T-1 
E 70T-4 

ASTM A325 
Tipo 1 

ASTM A242 E 7018 W 
E 7018 G 

ER 8018 S-
G F 7AO EW E 71T8 Ni1 

E 80T1 W 

ASTM A325 
Tipo 3 

GRAU A 
 

Segundo CBCA (2016), comparam-se as composições químicas, bem como as 

propriedades mecânicas para dois tipos de aço patináveis ASTM-A242 e ASTM-A588 (ASTM) 

em relação aos tipos de aço mais utilizados na construção civil ASTM-A36 e ASTM-A572 

(ASTM), conforme Tabela 3.4 e Tabela 3.5. 
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Tabela 3.4 - Composição química dos aços patináveis e aços estruturais (Adaptado de CBCA, 2016). 

ELEMENTO 
QUÍMICO 

ASTM 
A36 (PERFIS) 

ASTM 
A572 (GRAU 50) 

ASTM 
A588 (GRAU B) 

ASTM 
A242 (CHAPAS) 

% C máx. 0,26 0,23 0,20 0,15 
% Mn 0,85 ~ 1,35 1,35 máx. 0,75-1,35 1,00 máx. 

% P máx. 0,04 0,04 0,04 0,15 
% S máx. 0,05 0,05 0,05 0,05 

% Si 0,40 0,40 máx. 0,15 ~ 0,50 - 
% Ni - - 0,50 máx. - 
% Cr - - 0,40 ~ 0,70 - 
% Mo - - - - 
% Cu 0,202 - 0,20 ~ 0,40 0,20 mín. 
% V - - 0,01 ~ 0,10 - 

(% Nb + %V) - 0,02 ~ 0,15 - - 
 
Tabela 3.5 – Comparativo das propriedades mecânicas de aços patináveis e aços estruturais (Adaptado de 
CBCA, 2016). 

PROPRIEDADES MECÂNICAS 
ASTM 
A36 

(PERFIS) 

ASTM 
A572 

(GRAU 50) 

ASTM 
A588 

(GRAU B) 

ASTM 
A242 

(CHAPAS) 
Limite de escoamento (MPa) 250 mín. 345 mín. 345 mín. 345 mín. 
Limite de resistência (MPa) 400 ~550 450 mín. 485 mín. 480 mín. 
Alongamento após ruptura, % 
(lo = 200 mm) 20 mín. 18 mín. 18 mín. 18 mín. 

COMPARATIVO COMPOSIÇÃO QUÍMICA – AÇOS ASTM 
A indústria siderúrgica brasileira dispõe de vários tipos de aços anticorrosivos 

destinados à construção civil, conforme Tabela 3.6 que relaciona os fabricantes e seus 

produtos. 

 
Tabela 3.6 – Relação de empresas e seus respectivos produtos de aços patináveis disponíveis no mercado 
brasileiro (Adaptado de CBCA, 2016). 

EMPRESA PRODUTO 
Arcelor Mittal – Aços Longos ASTM A588 

Arcelor Mittal – Tubarão CST COR 400 
CST COR 500 

Gerdau ASTM A588 
AÇOCOR 500 

Usiminas 

USI-SAC 300 
USI-SAC 350 
USI-FIRE 350 
ASTM A242 
ASTM A588 

V&M do Brasil 
VMB 250 COR 
VMB 300 COR 
VMB 350 COR 

 
Conforme a Tabela 3.7, tem-se um comparativo entre as normas americanas (ASTM), 

as normas europeias (EN) e as normas brasileiras (NBR) em relação aos aços patináveis 

disponíveis no mercado brasileiro. 
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Tabela 3.7 – Equivalência de normas em relação aos produtos disponíveis no mercado brasileiro (Adaptado de 
CBCA, 2016). 

NORMAS   MARCAS 
COMERCIAIS 

ASTM EN NBR  

- 
EN 10155 
S235J0 

NBR 5921 CFR400 
NBR 5008 CGR400 

VMB 250 COR 

ASTM A 709 Grau 50W 

EN 10025 

S355J0W 
EN 10025 

S355J2W 

NBR 5921 CFR400 
NBR 5008 CGR400 

CST COR 400 

USI SAC 300 
(Antigo USI-SAC 41E ou 

USI-SAC 41MG) 

VMB 300 COR 

ASTM A 242 

ASTM A588 Grau 50 
ASTM A606 Tipo 4 

ASTM A 709 Grau 50 W 

EN 10025 
S355J0W 

EN 10025 
S355J2W 

EN 10155 

S355J0W 

NBR 5921 CFR500 

NBR 5008 CGR500 
NBR 5920 CFR500 

NBR 7007 AR350 

CST COR 500 

GERDAU AÇOCOR 500 

USI-SAC 350 
(Antigo USI-SAC 50) 

VMB 350 COR 

 
3.4 Componentes estruturais 

 

Para este estudo, serão abordadas as seções dos elementos para os contêineres de 

uso geral com teto alto (high cube) com dimensões de 20’ e 40’. Todos os elementos aqui 

abordados terão suas dimensões e detalhes apresentados no Apêndice A. 

 

3.4.1 Estrutura da porta 
 

A estrutura da porta (Figura 3.5) é constituída por duas colunas de canto da porta (DCP 

– Door Corner Post), a verga (DH – Door Header) e contra-verga (DS – Door Sill). Este são 

soldados entre quatro conectores de canto (CF – Corner Fittings) formando um quadro 

estrutural e recebem o conjunto da porta (DA – Door Assembly). A Tabela 3.8 ilustra as seções 

dos componentes de tal estrutura. 
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Figura 3.5 – Estrutura da porta (Adaptado de RESIDENTIAL SHIPPING CONTAINER PRIMER, 2016). 

 
Tabela 3.8 – Relação de peças e suas dimensões para a estrutura da porta. 

Elementos Sigla 
Container 20'HC Container 40'HC 

Figura 
Seção 

Transversal 
(mm) 

Figura 
Seção 

Transversal 
(mm) 

Conectores 
de canto CF 

 

164,5 x 149 x 
108  

(ISO 1161) 
 

Idem 

Colunas de 
canto da 

porta 
(externo) DCP 

 

Perfil              30 
x 230 x 46 x 56 

t=6,0  
Idem 

Colunas de 
canto da 

porta 
(interno)  

Perfil U 114 x 40 
x 12 

 

Idem 

Verga da 
porta DH 

 

Tubo 110 x 138 
t=4,0 

 

Idem 

Contra-verga 
da porta DS 

 

Perfil              65 
x 140 x 115 x 

31x 50  
t=4,5  

Idem 

 

3.4.2 Estrutura de extremidade 
 

A estrutura de extremidade (Figura 3.6) é constituída de forma semelhante à estrutura 

da porta, com duas colunas de canto de extremidade (ECP – End Corner Post), uma viga 

superior de extremidade (TER - Top End Rail), uma viga inferior de extremidade (BER – 
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Bottom End Rail) e quatro conectores de canto (CF – Corner Fittings). A Tabela 3.9 ilustra as 

seções geométricas de tal estrutura. 

 

 
 
Figura 3.6 – Estrutura da extremidade (Adaptado de RESIDENTIAL SHIPPING CONTAINER PRIMER, 2016). 

 
Tabela 3.9 - Relação de peças e suas dimensões para a estrutura da extremidade. 

Elementos Sigla 
Container 20'HC Container 40'HC 

Figura 
Seção 

Transversal 
(mm) 

Figura 
Seção 

Transversal 
(mm) 

Conectores 
de canto CF 

 

164,5 x 149 x 
108  

(ISO 1161) 
 

Idem 

Colunas de 
canto de 

extremidade 
ECP 

 

Perfil              56 
x 46 x 174 x 159 

x 55 x 56 
t=6,0 

 

Idem 

Viga superior 
de 

extremidade 
TER 

 

Tubo Quadrado 
60 x 62 
t=3,2  

S 60 x 87 x 297 
t=4,0 

Viga inferior 
de 

extremidade 
BER 

 

Perfil               
44 x 152 x 59 x 

34,5 x 49 
t=4,4 

 
S 45 x 121 x 

245 t=4,5 

 
TQ 60 x 60 

t=3,0 

Painéis de 
extremidade EP  

Chapa 
Trapezoidal 104 

x 18 x 110 
t=2,0 

 Idem 
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3.4.3 Estrutura de topo 
 

A estrutura de topo (Figura 3.7) é constituída somente por painéis de topo (RP – Roof 

Plate), que são chapas de seção trapezoidal. Estas chapas são soldadas nas estruturas da 

porta (DH), de extremidade (TER) e estruturas laterais (TSR). A Tabela 3.10 ilustra as seções 

geométricas de tal estrutura. 

 

 
 
Figura 3.7 – Estrutura de topo (Adaptado de RESIDENTIAL SHIPPING CONTAINER PRIMER, 2016). 

 
Tabela 3.10 - Relação de peças e suas dimensões para a estrutura de topo. 

Elementos Sigla 
Container 20'HC Container 40'HC 

Figura 
Seção 

Transversal 
(mm) 

Figura 
Seção 

Transversal 
(mm) 

Painéis de 
topo RP  

Chapa 
Trapezoidal 90 x 

13 x 92 
t=2,0 

 Idem 

 
3.4.4 Estrutura inferior 
 

A estrutura inferior (Figura 3.8) é um conjunto de disposição mais complexa em relação 

às demais estruturas, sendo constituída por duas vigas inferiores laterais (BSR – Bottom Side 

Rail) e várias travessas (CM – Cross Members) dependendo do tamanho do contêiner. 

Também em relação ao tamanho do contêiner, podem conter perfis que compõem nichos para 

encaixe transversal (FP - Forklift Pocket) ou para encaixe longitudinal (GT - Gooseneck 

Tunnel), responsáveis pelo içamento e transporte através de empilhadeiras ou outro 

equipamento de transporte. 
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Este conjunto é soldado nos conectores de canto (CF) e por sua vez, recebe os painéis 

laterais (SP). A Tabela 3.11 ilustra as seções geométricas de tal estrutura. 

 

 
 
Figura 3.8 – Estrutura inferior (Adaptado de RESIDENTIAL SHIPPING CONTAINER PRIMER, 2016). 

 
Tabela 3.11 - Relação de peças e suas dimensões para a estrutura inferior. 

Elementos Sigla 
Container 20'HC Container 40'HC 

Figura 
Seção 

Transversal 
(mm) 

Figura 
Seção 

Transversal 
(mm) 

Vigas 
inferiores 
laterais 

BSR 

 

Perfil C 30 x 162 
x 48 
t=6,0 

 

Idem 

Travessas CM 

 

Perfil C 45 x 122 
x 45 
t=4,5 

 

Vários perfis 
(Apêndice A) 

Chapas 
superiores 

para encaixe 
transversal 

para 
transporte FP 

Chapa2339 x 
380 

t=3,0 
Idem 

Chapas 
inferiores 

para encaixe 
transversal 

para 
transporte 

 
Chapa360 x 200 

t=6,0  Idem 

Perfil para 
encaixe 

longitudinal 
para 

transporte 

GT - - 

 

Perfil40x56x98 
t=4,0 
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3.4.5 Estruturas laterais 
 

A estrutura lateral (Figura 3.9) é constituída de uma viga superior lateral (TSR – Top 

Side Rail) e por chapas trapezoidais que formam o painel lateral (SP – Sidewall Panel). A viga 

superior lateral é soldada aos conectores de canto (CF) e os painéis laterais são soldados às 

vigas inferiores laterais (BSR). A Tabela 3.12 ilustra as seções geométricas de tal estrutura. 

 

 
 
Figura 3.9 – Estruturas laterais (Adaptado de RESIDENTIAL SHIPPING CONTAINER PRIMER, 2016). 

 
Tabela 3.12 - Relação de peças e suas dimensões para a estruturas laterais. 

Elementos Sigla 
Container 20'HC Container 40'HC 

Figura 
Seção 

Transversal 
(mm) 

Figura 
Seção 

Transversal 
(mm) 

Vigas 
superiores 

laterais 
TSR 

 

Tubo Quadrado 
60 x 62 
t=3,2  

Idem 

Painéis 
laterais SP  

Chapa 
Trapezoidal 72 x 

68 x 70 x 68      
t=2,0 

 Idem 
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4 APLICAÇÕES NA CONSTRUÇÃO CIVIL 
 

4.1 Considerações gerais 

 

De acordo com Smith (2010), os contêineres marítimos são ideais para a construção 

pré-fabricada pois são fáceis de serem transportados por diferentes modais de transporte bem 

como através de sua estrutura específica para empilhamento. Por serem construídos para 

transportar com segurança uma variedade enorme de mercadorias, eles foram projetados 

para se adaptarem às mais variadas configurações de construção. Por ser possível o 

empilhamento de cinco a quinze contêineres sem a necessidade de reforços, a arquitetura 

através de contêineres chega a atender a maioria dos códigos e normas para construção 

mesmo com poucas modificações.    

Entretanto, deve-se avaliar na fase de estudos de implantação suas qualidades e 

defeitos, de modo a evitar efeitos contrários ao seu potencial em sustentabilidade e economia 

(ROMANO et al, 2014). A Tabela 4.1 ilustra as principais vantagens e desvantagens de um 

contêiner marítimo. 

 
Tabela 4.1 – Vantagens e desvantagens da aplicação do contêiner na construção civil (Adaptado de ROMANO et 
al, 2014). 

VANTAGENS DESVANTAGENS 
Robustez estrutural Alta condutibilidade térmica do aço 
Alta resistência do aço anticorrosivo à 
corrosão atmosférica Baixa absorção de ruído do aço 

Dimensões padronizadas Mão de obra e equipamentos especializados 
Grande modularidade arquitetônica Alto custo em transporte à longas distâncias 

Versatilidade e adaptabilidade construtiva Risco de contaminação por pesticidas do 
piso amadeirado 

Drástica redução na geração de resíduos Risco de contaminação por radiação em 
relação as cargas transportadas 

Redução da utilização de recursos naturais Restrições burocráticas para aprovação em 
relação ao sistema construtivo 

Redução no impacto ambiental  
Redução no custo total da obra  
Redução no cronograma da obra  
Baixo custo de aquisição  
Grande oferta de contêineres descartados 
nos portos  

Facilidade aos modais de transporte  
Grande adaptação às tecnologias 
sustentáveis  

Grande adaptação a outros materiais  
 

Segundo Aguirre et al (2008), devido ao déficit habitacional, a crescente preocupação 

com problemas e catástrofes ambientais recentes provocados pelo ser humano, bem como o 

consumo desenfreado de recursos naturais não renováveis na construção civil, cada 
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indivíduo, sobretudo aqueles que participam da cadeia produtiva da construção civil deve 

conscientizar-se para conservação do meio ambiente adotando medidas sustentáveis simples 

e baratas. 

De acordo com o The World Bank (2016), o volume de movimentação de contêineres 

vem aumentando ao longo dos últimos anos, apesar de uma considerável queda em 2009 

devido à crise econômica mundial instalada em 2008, conforme apresenta a Tabela 4.2. 

 
Tabela 4.2 – Volume de contêineres marítimos transportados no Brasil e no mundo. (THE WORLD BANK, 2016). 

Portos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Brasil 6.465 7.256 6.590 8.139 8.714 9.323 10.177 10.679 

Mundo 489.818 516.152 472.175 542.248 587.483 622.314 649.454 679.265 
 

Segundo Smith (2010), existem por volta de 700.000 contêineres abandonados nos 

portos norte americanos e aproximadamente 125.000 nos portos britânicos. No Brasil, estima-

se que existam aproximadamente 5.000 contêineres abandonados devido à insuficiência 

logística brasileira (BRASIL COMEX, 2016). 

Vale ressaltar o pioneirismo de alguns profissionais da arquitetura mundial, que 

contribuíram para conscientização e disseminação da utilização de contêineres marítimos 

como meio de moradia rápida, barata e possivelmente móvel.  

Nos anos de 1990, Wesley Jones – arquiteto norte-americano – começou a 

desenvolver estudos e projetos empregando contêineres marítimos. Em 1995 projetou 

respectivamente, High Sierra Guest Cabin, High Sierra Meadow Cabin (Figura 4.1) e High 

Sierra Rock Cabin, um complexo de hospedagem para professores e estudantes da 

Universidade de Stanford, localizado na cordilheira de Sierra Nevada (JONES PARTNERS, 

2016). Mais tarde, estes projetos levaram Jones a desenvolver o PRO/con ou PROgram 

CONtainer, um programa voltado somente à concepção de contêineres para a construção civil 

(BERGDOLL, 2008).  

 

 
Figura 4.1 – High Sierra Meadow Cabin (JONES PARTNERS, 2016). 
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No início dos anos 2000, Adam Kalkin pensou como contêineres poderiam ser 

reutilizados como moradias ao vê-los empilhados e desativados nos portos de Nova Jersey e 

Nova Iorque. O resultado veio em seguida com o desenvolvimento da Quik House (Figura 

4.2), uma casa feita com seis contêineres de 40 pés onde ele próprio define em transformar 

um objeto rústico em algo doméstico (CNN, 2016).  

 

 
Figura 4.2 – Quik House (INDUSTRIAL ZOMBIE, 2016). 

 

Para o Brasil, de acordo com Zomer (2009), ainda com um mercado pouco explorado, 

a construção com contêineres marítimos se expande em razão das vantagens já mencionadas 

anteriormente como prazo e custo menores em relação à uma construção convencional aliada 

à valores socialmente corretos como a reciclagem de materiais e à sustentabilidade. 

Nos países pobres ou em desenvolvimento, devido à escassez de recursos 

financeiros, juntamente com a falta de apoio e fiscalização do governo local em relação à 

construção civil, a disponibilidade de contêineres abandonados faz com que a própria 

população busque por iniciativa própria transformar contêineres abandonados em moradias 

(Figura 4.3) ou até mesmo em centros comerciais (Figura 4.4). 

 

 
Figura 4.3 – Exemplo de habitação em contêiner em regiões pobres ou sem fiscalização e planejamentos 

habitacionais. (ARCHDAILY, 2016). 
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Figura 4.4 – Dordoy Bazaar, em Bishkek, Quirguistão. (INHABITAT, 2016). 

 
4.2 Sistema construtivo 

 

Segundo Pinho (2008), a decisão do sistema construtivo deve estar baseada nas 

necessidades do empreendimento e nas características de cada sistema analisado. O sistema 

mais adequado deve refletir o maior número de aspectos representativos, sejam eles 

importantes ou desejáveis ao desenvolvimento do empreendimento. A seguir, algumas 

características listadas que influenciam na escolha de um determinado sistema estrutural: 

 Tipo de fundação; 

 Tempo de construção; 

 Disponibilidade e custo dos materiais; 

 Recursos da construtora; 

 Local da obra e acessos; 

 Possibilidade de adaptações; 

 Compatibilidade com sistemas complementares; 

 Manutenção e reparos; 

 Vãos livres; 

 Espaço livre para utilidades; 

 Altura da edificação; 

 Proteção contra corrosão; 

 Proteção contra incêndio; 

 Estética; 

 Desperdício de materiais e de mão de obra; 
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 Custos financeiros; 

 Adequação ambiental; 

 Qualidade e durabilidade; 

 Desempenho térmico e acústico; 

 

4.2.1 Projeto, custos e viabilidade 
 

O arquiteto precisa conhecer profundamente as características das estruturas 

metálicas no caso de uma estrutura feita a partir de contêineres marítimos, antes de conceber 

um projeto para tal, visando a modularidade que o produto permite e consequentemente a 

diminuição dos custos finais (PINHO, 2005).  

Segundo Marques (2011), os contêineres marítimos são componentes, que com seu 

formato peculiar e com sua característica modular, permite arranjos arquitetônicos elaborados 

e complexos (Figura 4.5). Desta maneira, a coordenação modular torna-se uma ferramenta 

importante na elaboração do projeto, resultando em simplificação e racionalização desde a 

fase de planejamento até a fase final de execução de construção. 

 

 
Figura 4.5 – Possíveis arranjos arquitetônicos diante da coordenação modular (MARQUES, 2011). 

 

A concepção arquitetônica resulta em projetos necessários para nortear as partes 

envolvidas na implantação da edificação, particularmente, a construção metálica requer 

estágios de projetos: projetos básicos, projetos estruturais, projetos de fabricação e diagramas 

de montagens (PINHO, 2005). 

Conforme relatado por Pinho (2008), existe um paradigma que considera a construção 

metálica mais onerosa em comparação à sistemas estruturais que utilizam outros materiais. 

Na verdade, esta perspectiva encontra-se em grande parte equivocada, visto que é feita 

somente uma análise dos custos diretos, ou seja, especificamente aos materiais, não 

considerando as vantagens dos custos indiretos inerentes ao processo de industrialização da 

construção metálica. 
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Particularmente para as construções feitas com contêineres marítimos, tem-se uma 

redução em torno de 35% em relação ao custo final da obra. E a execução da obra, consome 

20% do tempo, se comparada ao sistema convencional executado no Brasil, que são 

edificações com estrutura em concreto armado com alvenaria de vedação como fechamento 

(UP CONTAINERS, 2016). 

 

4.2.2 Aquisições e transporte 
 

De acordo com Nunes (2009), recomenda-se adquirir contêineres marítimos em portos 

marítimos ou em terminais intermodais como portos fluviais, portos secos ou terminais 

rodoferroviários. 

Ao comprar um contêiner marítimo, devem-se tomar os devidos cuidados quanto à sua 

integridade física, bem como o histórico do mesmo quanto ao período em que fora utilizado 

para o transporte de cargas, visto que possivelmente pode ter transportado cargas de alto 

risco químico-biológico. 

Para isso, deve-se verificar que o contêiner possua uma placa de certificação chamada 

CSC (Container Safe Convention) (Figura 4.6). Esta placa fornece informações sobre o 

fabricante, o ano e local de fabricação, proprietário (companhias logísticas), limites de cargas, 

dentre outras. Curiosamente, esta identificação também fornece dados sobre o tratamento 

químico dado ao piso, informação importantíssima para decidir sobre a viabilidade do 

contêiner em determinadas aplicações.  
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Figura 4.6 – Selo de aprovação (Adaptado de GAL MARINE, 2017). 

 
Além do CSC, deve-se exigir dos fornecedores outras certificações que atestam a 

integridade do produto bem como o processo de nacionalização, uma vez que fora fabricado 

no exterior, percorrera várias localidades transportando mercadorias e que por fim será 

utilizado em território nacional na construção civil. 

Também durante a aquisição, recomenda-se executar uma inspeção visual no local 

onde o contêiner encontra-se armazenado. Conforme a lista de verificação de inspeção visual 

no ANEXO I, é ideal que esta inspeção identifique todos os componentes possivelmente 

deteriorados para determinar a viabilidade técnica e financeira na aplicação em construções 

(EFCOG, 2014). 

Quanto ao transporte, os custos finais da construção podem variar em função do 

transporte do local de aquisição para o local de modificação e por fim para o local de 

implantação, em resumo, quanto menor forem estas distâncias, menor será o custo final por 

metro quadrado da construção e, consequentemente, maior será sua viabilidade de 

implantação (NUNES, 2009). 

Para Pinho (2005), como em todas as construções metálicas, um planejamento de 

transporte eficaz é essencial para o êxito da obra. Para isso, deve-se analisar aspectos como 

modalidade de transporte, trajeto, tipo do veículo (Figura 4.7), fluxo de embarques, ordem de 

embarques das peças. 
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Figura 4.7 – Transporte de dois contêineres de 20 pés sobre carreta rodoviária (DESIGNBOOM, 2016). 

 
4.2.3 Fundações 
 

Segundo Velloso (1998), informações como topografia da área a ser construída, dados 

geológicos-geotécnicos, dados estruturais da edificação e dados das construções vizinhas 

são fundamentais para o desenvolvimento de um projeto de fundações. Tais informações 

levam o projetista a adotar como solução fundações rasas ou profundas. Velloso também 

observa que devido as características ímpares de cada edificação, estas resultam em uma ou 

mais opções como técnica construtiva para a fundação da construção. Caso resulte em mais 

de uma alternativa, deve-se analisar e escolher a melhor solução baseando-se no menor custo 

e no menor prazo de execução. 

Para a realidade brasileira, e de acordo com os projetos pesquisados, costuma-se 

executar fundações rasas como radiers (Figura 4.8), sapatas isoladas (Figura 4.9) e sapatas 

corridas ou vigas baldrame (Figura 4.10).  

Em alguns projetos pesquisados, constatou-se a utilização do sistema convencional 

de fundação, com estacas, blocos de coroamento e vigas baldrame (Figura 4.11) para 

suportarem a carga dos contêineres como habitação. 
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Figura 4.8 – Fundação do tipo radier (MINHA CASA CONTAINER, 2016). 

 
 
 

 
Figura 4.9 – Blocos de fundação com chapa de fixação (BRSETE, 2016). 

 

 
Figura 4.10 – Sapatas corridas (MINHA CASA CONTAINER, 2016). 
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Figura 4.11 – Técnica convencional de fundação com estacas, blocos de fundação e vigas baldrame (GUIA 

CASA CONTAINER, 2016). 

 
Como este método construtivo remonta aos métodos das construções industriais, 

Fernandes (2005) recomenda que as fundações, já executadas, devem ser verificadas quanto 

ao seu posicionamento de coordenadas, suas dimensões e elevações, bem como a cura do 

concreto, desforma, limpeza e acabamento das mesmas.  

Para garantir maior segurança e estabilidade estrutural, recomenda-se a utilização de 

dispositivos de fixação entre a interface concreto armado e estrutura do contêiner. 

Dependendo do propósito em relação à mobilidade da habitação, estes dispositivos de fixação 

podem ser soldados ao apoio dos contêineres através de chapas (Figura 4.9) ou através de 

barras roscadas (Figura 4.12), todos eles chumbados no concreto das fundações. 

 

 
Figura 4.12 – Ancoragem da estrutura através de barras roscadas chumbadas à fundação (BRSETE, 2016). 
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Dependendo do nível de exigência construtivo, será necessária a contratação de uma 

equipe de topografia para conferência das bases e garantir com que os dispositivos de fixação 

coincidam com as partes do contêiner responsáveis pela transferência de cargas 

(FERNANDES, 2005). 

Também é válido observar a viabilidade técnico-econômica da fundação em relação à 

interface com os sistemas hidrossanitário e elétrico.  

Fundações do tipo radier são mais baratas quanto à execução por consumirem menos 

materiais e mão de obra em carpintaria, vale lembrar a praticidade durante a etapa de 

montagem, uma vez que todo o radier encontra-se nivelado. Contudo, as instalações 

hidráulicas e elétricas embutidas ao radier não poderão passar por manutenções ou 

mudanças drásticas sem que haja a necessidade da desmontagem total ou parcial dos 

contêineres e demolição da região do piso a ser consertado.  

Fundações como sapatas isoladas ou sapatas corridas onde o contêiner fique elevado 

em relação ao solo, será mais prático e mais barato caso necessite fazer manutenções ou 

mudanças mais drásticas nas instalações. Vale lembrar também a vantagem em relação ao 

conforto térmico nos períodos mais quentes (AGUIRRE et al, 2008). Em contrapartida, requer 

atenção quanto ao nivelamento das bases podendo onerar o orçamento caso seja necessária 

a contratação de uma equipa de topografia. 

 

4.2.4 Reparos e customizações 
 

Em função dos requisitos arquitetônicos e tendo em mãos o relatório de inspeção de 

cada contêiner a ser utilizado, caberá ao engenheiro estrutural determinar os tipos de reparos 

e reforços estruturais a serem aplicados frente às customizações para chegar ao produto final. 

Estes serviços podem ser executados por uma empresa responsável em um pipe shop 

- local para execução de corte e solda (Figura 4.13) - ou no próprio local da obra, tomando os 

devidos cuidados para garantir a qualidade do produto. Os equipamentos comumente 

utilizados para corte do aço são máquina de corte de plasma, oxicorte, serra circulares, 

esmerilhadeiras (Figura 4.14). E para solda recomenda-se a utilização de eletrodos conforme 

Tabela 3.3. 

Reparos estruturais são a recuperação dos elementos existentes frente à deterioração 

causada pela corrosão atmosférica, danos provocados por impactos durante sua vida útil, 

pisos em más condições e até mesmo reparos mal executados. 
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Figura 4.13 – Serviços de reparos estruturais de contêineres (BRSETE, 2016). 

  
Dependo do projeto arquitetônico, características como múltiplos pavimentos, 

supressão de painéis, aberturas, vãos livres, balanços, coberturas “verdes”, entre outras, 

requerem do engenheiro estrutural responsável um projeto contemplando os reforços 

estruturais necessários para garantir segurança à edificação (Figura 4.15). Devido a perda da 

rigidez estrutural no seu estado original, é possível que o engenheiro estrutural considere 

elementos provisórios para reforço durante o transporte e montagem (Figura 4.16). 

 

 
Figura 4.14 – Customizações em contêineres (BRSETE, 2016). 
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Figura 4.15 – Serviços de reforços estruturais em contêineres (BRSETE, 2016). 

 

 
Figura 4.16 – Reforços provisórios para transporte e montagem (LOT-EK, 2016). 

 
4.2.5 Pintura 
 

Segundo Fernandes (2005), a pintura tem por finalidade proteger uma superfície 

metálica contra a corrosão através da aplicação de uma espessura de tinta sobre a superfície 

a ser protegida. O processo de pintura consiste em três fases: preparação ou limpeza, pintura 

de fundo ou primer e pintura de acabamento. 

Para garantia da segurança e vida útil do contêiner, requer maior atenção no 

tratamento dos elementos da estrutura inferior (vigas inferiores laterais e travessas). 

Segundo Gnecco (2003), existem algumas normas específicas para a preparação de 

superfícies, sendo que a norma mais considerada entre os profissionais do ramo é a norma 

sueca SIS 55900-67 (SIS, 1967), composta por padrões visuais e divide-se em duas partes 

distintas, porém interdependentes como graus de oxidação (Tabela 4.3) e graus de preparo 

de superfície (Tabela 4.4). 
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Tabela 4.3 - Descrição e características sobre graus de oxidação de superfície em aço (Adaptado de GNECCO, 
2003). 

Grau de 
Corrosão Estágio do Processo Corrosivo 

A Aço sem corrosão caracterizada, apresentando carepas de laminação. 
B Aço com indícios de corrosão e ainda apresentando carepas de laminação. 

C 
Aço com corrosão caracterizada, porém ainda com pouca formação de 
irregularidades visíveis, cuja remoção é possível através de escovamento ou 
raspagem. 

D Aço com corrosão severa, formação de cavidades visíveis, cuja remoção não é 
possível através de escovamento ou raspagem. 

 
Tabela 4.4 – Descrição e características sobre graus de preparação de superfície em aço (Adaptado de 
GNECCO, 2003). 

Grau de 
Preparo Descrição Padrão Visual 

St 2 Limpeza manual 
Remoção de materiais soltos, tintas, ferrugem, carepa 
pouco aderente e outras impurezas até que a 
superfície apresente brilho metálico. 

St 3 Limpeza mecânica 
Remoção de materiais soltos, tintas, ferrugem, carepa 
pouco aderente e outras impurezas até que a 
superfície apresente um intenso brilho metálico. 

Sa 1 Jateamento ligeiro 
(Brush Off) 

O Jato é passado rapidamente e remove carepa 
pouco aderente e outras impurezas. 

Sa 2 Jateamento 
comercial 

Jateamento cuidadoso a fim de remover praticamente 
toda a carepa solta e outras impurezas. Após o 
tratamento a superfície deverá apresentar uma 
coloração acinzentada. 

Sa 2½ Jateamento metal 
quase branco 

O Jato é mantido por tempo suficiente para assegurar 
a remoção da carepa e outras impurezas de tal modo 
que apenas possam aparecer leves sombras ou listras 
na superfície. Ao final da limpeza a superfície deverá 
apresentar uma cor cinza clara. 

Sa 3 Jateamento metal 
branco 

Jateamento abrasivo perfeito com remoção total da 
carepa e outras impurezas. Ao final da limpeza, a 
superfície deverá apresentar uma cor cinza muito clara 
e uniforme, sem sombras ou listras. 

 
No Brasil, sobretudo no ramo da construção naval e obras do setor petrolífero, são 

consideradas as normas redigidas pela Petrobrás que se baseiam aos padrões visuais 

propostos pela norma sueca. Para tanto, segue comparativo entre as normas mais utilizadas 

(Tabela 4.5). 

 
Tabela 4.5 – Comparativo entre normas para graus de preparação de superfícies em aço (Adaptado de 
GNECCO, 2003).  

Tipos de Preparação SIS 55900 NACE 
SP0170 ISO 8501-1 PETROBRAS 

Limpeza com solventes - - - N5 
Limpeza manual St 2 - St 2 N6 
Limpeza mecanizada St 3 - St 3 N7 
Jateamento ligeiro 
(Brush-off) 
(Até 12.000 psi) 

Sa 1 WJ 4 Sa 1 N9 / Sa 1 

Jateamento comercial 
(Até 20.000 psi) Sa 2 WJ 3 Sa 2 N9 / Sa 2 
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Jateamento metal quase 
branco 
(Até 30.000 psi) 

Sa 2½ WJ 2 Sa 2½ N9 / Sa 2½ 

Jateamento metal branco 
(Até 40.000 psi) Sa 3 WJ 1 Sa 3 N9 / Sa 3 

 
Para a limpeza da superfície das chapas e perfis, dependendo do estado de 

conservação do contêiner, recomendam-se três processos: a limpeza manual e mecânica 

(Figura 4.17) e o hidrojateamento (Figura 4.18). O hidrojateamento consiste no 

direcionamento de um jato de água a alta pressão incidindo na superfície a ser tratada.  

 

 
Figura 4.17 – Limpeza manual e mecânica (BRSETE, 2016). 

 

 
Figura 4.18 – Limpeza através de hidrojateamento (BRSETE, 2016). 

  
Após a fase de limpeza e preparação, deve-se aplicar uma ou duas demãos de pintura 

de fundo ou primer com o objetivo de inibir o surgimento de pontos de corrosão. 

A aplicação da pintura de acabamento faz-se necessária se não houver a aplicação 

de painéis para tratamento termoacústico, tanto internamente como externamente, caso 

contrário, recomenda-se aplicar uma ou duas demãos de tinta. 
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Para o piso de madeira, caso deseja-se mantê-lo aparente, a limpeza e tratamento 

deste requer apenas o lixamento (Figura 4.19) e aplicação de selador ou verniz. 

 

 
Figura 4.19 – Lixamento do piso de madeira (BRSETE, 2016). 

 
Os métodos de aplicação das tintas de fundo e de acabamento podem ser através de 

rolo, pincéis ou por ar comprimido. 

Após a montagem dos contêineres na obra, deve-se realizar a pintura de retoque, para 

correção de danos às superfícies causados durante o transporte e montagem. 

Dependendo da região em que a construção se encontra, bem como o estado de 

conservação das superfícies, dever-se-á realizar periodicamente uma pintura de manutenção, 

podendo ser total, parcial ou de retoque (FERNANDES, 2005). 

 

4.2.6 Montagem 
 

De suma importância, esta etapa requer um planejamento cuidadoso e eficaz em 

relação às atividades inerentes, com o objetivo de mitigar riscos e evitar possíveis retrabalhos. 

Sendo assim, Pinho (2005) observa que ao elaborar um planejamento de montagem, 

é necessário realizar a compatibilização das peças a serem montadas em relação à 

capacidade de carga e a localização no canteiro dos equipamentos disponíveis. Este estudo 

resulta no que é chamado de plano de rigging. Para a elaboração deste plano, são 

necessárias algumas informações como: 

 Planta de situação do canteiro e locação das fundações; 

 Condições geotécnicas do terreno; 

 Condições climatológicas (vento, etc.) 

 Projetos de fabricação, contendo as dimensões e especificações das peças; 
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 Diagramas de montagem, contendo a sequência de montagem das peças; 

 Listas de materiais ou romaneios, contendo os pesos das peças; 

 Acesso para equipamentos de içamento, equipamentos auxiliares e peças; 

 Pré-dimensionamento do equipamento de içamento, a partir de tabelas de cargas 

dadas pelos fabricantes; 

Em muitos casos, devido ao fato de o modal predominante no Brasil ser o rodoviário e 

também devido ao baixo peso de um contêiner vazio, a montagem é comumente executada 

através de caminhões equipados com guindaste de baixa capacidade (caminhões Munck). 

Obviamente, dependendo de uma gama de fatores, resultará na utilização de 

equipamentos de maior capacidade assim como recursos mais específicos (Figura 4.20). 

 

 
Figura 4.20 – Utilização de equipamentos pesados para a montagem do Freitag Shop Zurich (Adaptado de 

SPILLMANN ESCHLE ARCHITEKTEN, 2016). 

 
Em alguns casos, conforme exige a complexidade do projeto, é necessário realizar a 

pré-montagem dos contêineres no local de fabricação, com o intuito de eliminar ou mitigar 

possíveis erros construtivos (Figura 4.21). 
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Figura 4.21 – Pré montagem de módulos no pátio de produção (INHABITAT, 2016). 

 
Após o posicionamento dos contêineres nos locais determinados pelo projeto, 

executam-se as ligações entre si. Conforme observado no item 4.2.3, dependendo do grau de 

mobilidade em que a estrutura foi concebida, as ligações podem ser soldadas (Figura 4.22) 

ou parafusadas. Existem também dispositivos de estabilização utilizados no transporte 

marítimo dos próprios contêineres que servem para estabilizá-los, desta vez como edificações 

(Figura 4.23). 
 

 
Figura 4.22 – Detalhe de ligação soldada em uma estrutura principal (BRSETE, 2016). 
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Figura 4.23 – Sistema de contraventamentos utilizado no transporte marítimo (SPILLMANN ESCHLE 

ARCHITEKTEN, 2016). 

 
Por fim, executa-se a montagem de estruturas auxiliares ou complementares, como 

coberturas, passadiços, guarda-corpos, escadas, etc. 

 

4.2.7 Fechamentos e isolamentos 
 

O método construtivo de fechamentos verticais e horizontais, bem como o tratamento 

termo acústico para contêineres marítimos se assemelha muito aos sistemas light steel 

framing e drywall, com algumas adaptações. 

Muitos fatores advindos da concepção arquitetônica, como por exemplo, orientação da 

edificação, preferências por manter aparente as chapas trapezoidais do próprio container seja 

internamente ou externamente, condições restritivas do espaço interno como área útil e altura 

do pé-direito são fatores extremamente determinantes na viabilidade do projeto, quer seja no 

aspecto técnico ou no aspecto econômico. 

Sabe-se que as chapas trapezoidais do contêiner, se mantidas, conferem 

características estruturais a ele. Logo, os suportes de fixação aos painéis de fechamento não 

necessitam ter seções robustas como no caso dos painéis estruturados em light steel framing 

(SANTIAGO, 2012). Sendo assim, o suporte de fixação para os painéis de fechamento é 
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semelhante ao sistema drywall, podendo ser em perfis formados a frio de menor espessura 

(Figura 4.24), ou em algumas vezes em madeira leve tratada do tipo pinus (Figura 4.25).  

 

 
Figura 4.24 – Guias de perfis formados a frio (ARQUITETURA DO VALE, 2016). 

 

 
Figura 4.25 – Guias de madeira (CONTAINERTECH, 2016). 

Segundo Santiago (2012), o isolamento termoacústico deve garantir conforto ao 

usuário dentro de um determinado ambiente da edificação de modo que todas as 

condicionantes externas não interfiram com a situação interna. 

Os materiais utilizados para o tratamento termoacústico, tanto em paredes como para 

pisos e forros são mostrados na Tabela 4.6: 

 
Tabela 4.6 – Aplicações de materiais para tratamento termoacústico (Adaptado de ISOVER, ISOPUR, TRISOFT, 
KNAUF, 2016). 

Material Tratamento Térmico Tratamento Acústico 
Lã de Vidro Adequado Adequado 
Lã de Rocha Adequado Adequado 
Lã de PET Adequado Adequado 

Espuma de Poliuretano Adequado Adequado 
EPS Adequado Inadequado 

 
Quanto ao fechamento, os materiais empregados tendo em vista sua aplicabilidade 

quanto ao uso externo ou interno são evidenciados conforme Tabela 4.7: 
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Tabela 4.7 – Aplicações de materiais e meios de aplicação às placas de fechamento (Adaptado de LP BRASIL, 
GYPSUM, BRASILIT, PLASBIL, ECOCASA, 2016). 

Material da Placa Uso Interno Uso Externo 
OSB Adequado Adequado 

Gesso Acartonado Adequado Inadequado 
Cimentícia Adequado Adequado 

PVC Adequado Adequado 
Aço/Metal Adequado Adequado 
Vegetação Inadequado Adequado 

 
 

Até o momento não existem estudos acadêmicos suficientes sobre o desempenho 

termoacústico em contêineres marítimos para edificações aplicados ao território brasileiro. 

Sendo assim, profissionais ou pessoas comuns que resolveram implantar uma “casa 

contêiner” recorrem às boas práticas já consagradas pelo sistema LSF.  

Nas regiões de clima mais ameno no Brasil, Gomes (2007) observa que o efeito 

causado pelas “pontes térmicas” (a capacidade dos perfis metálicos de um painel conduzirem 

calor de um ambiente ao outro) é muito mais significativo que em regiões de clima quente e 

recomenda utilizar técnicas que possam eliminá-las. 

 

4.2.8 Instalações complementares 
 

Conforme observado no Capítulo 4.2.7, as instalações para edificações em 

contêineres também seguem os mesmos preceitos, materiais e recomendações dados ao 

sistema Light Steel Framing e drywall, obviamente com alguns cuidados e recomendações 

diferenciados. 

Em função de requisitos escolhidos pelos arquitetos, engenheiro e projetistas, tanto as 

instalações hidráulicas quanto as instalações elétricas podem estar dispostas de forma 

aparente, necessitando de cuidados inerentes para atender aos padrões de qualidade dentro 

das normas brasileiras. 

Durante a etapa de projeto, deve-se compatibilizar paralelamente com outras 

disciplinas os pontos das instalações, garantindo assim maior facilidade de instalação e menor 

geração de entulho durante a fase execução e permitindo a manutenção dos sistemas durante 

o uso da edificação. Para isso, é necessário tomar cuidado em relação à locação dos tubos 

junto aos montantes de modo que, durante a fixação das placas, os parafusos não perfurem 

os tubos. Outro cuidado a ser tomado é seguir sempre o caminho dos dutos e eletrodutos 

definidos pelos projetistas responsáveis, evitando assim possíveis interferências e possíveis 

patologias construtivas (SANTIAGO, 2012). 

 Para as instalações de água fria e quente o grande destaque se dá à tubulação flexível 

denominada sistema PEX (Figura 4.26). Segundo Caiado (2005), possui resistência térmica, 
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química e mecânica. Devido a sua flexibilidade, permite trajetórias mais curtas sem a 

necessidade de emendas excessivas. 

 

 
Figura 4.26 – Tubos e conexões PEX para instalações de água fria e quente em paredes drywall (Adaptado de 

TIGRE, 2016). 

 
As instalações de esgoto e águas pluviais, muitas vezes, possuem diâmetros iguais 

ou superiores à 100 mm e que divergem das dimensões das paredes e forros que usualmente 

não passam de 90 mm (Figura 4.27). Para isso, será necessário considerar paredes de seções 

maiores ou nichos para a acomodação destes tubos (SANTIAGO, 2012). 

 

 
Figura 4.27 – Conexões de esgoto para sistema em LSF (Adaptado de TIGRE, 2016). 

 
As instalações elétricas para contêineres também seguem as mesmas características 

das construções em light steel framing. Os conduítes em PVC flexível ou rígido podem abrigar 

o cabeamento elétrico, TV a cabo, telefonia e CFTV (circuito fechado de televisão). Conforme 

a Figura 4.28, as caixas utilizadas são especificas para fixação em divisórias drywall.  
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Figura 4.28 – Caixas para instalações elétricas em paredes drywall (TIGRE, 2016). 

 
Independentemente do tipo de gás fornecido, suas instalações também são 

semelhantes ao LSF e aos métodos construtivos convencionais, ficando o destaque para as 

tubulações em polietileno de alta densidade (PEAD) (Figura 4.29), que são soldados por 

eletrofusão e conferem maior rapidez e praticidade durante a instalação e maior segurança 

durante o uso da edificação (SANTIAGO, 2012). 

 

 
Figura 4.29 – Tubos e conexões para instalações para GLP ou gás natural (Adaptado de TIGRE, 2016). 

 
Conforme Tabela 4.8, temos uma matriz “material versus tipo de instalação”, que 

relaciona o material empregado de acordo com o tipo de instalação, baseada nas boas 

práticas para light steel framing: 
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Tabela 4.8 – Aplicações de materiais em relação ao tipo de instalação. 

Material 
INST. 

Água Fria Água 
Quente Esgoto Água 

Pluvial 
GLP / Gás 

Natural 
Instalações 

Elétricas 
PVC Adequado Inadequado Adequado Adequado - Adequado 
PEX Adequado Adequado - - - - 
PPR Adequado Inadequado - - - - 

CPVC Adequado Adequado - - - - 
PEAD - - - - Adequado - 
Cobre - Adequado - - Adequado - 

Aço Galv. - - - - Adequado - 
Latão - - - - Adequado - 

 
Conforme recomenda Zomer (2009), a implantação de painéis fotovoltaicos para 

promover o “balanço energético zero”, ou seja, produzir a mesma quantidade de energia a ser 

consumida, mostrou-se como uma interessante opção e uma importante ação para promover 

a filosofia de vida baseada na sustentabilidade do meio ambiente. 

O sistema construtivo em contêineres permite a implantação e integração de muitos 

sistemas ditos sustentáveis e renováveis, quer seja na captação e geração de energia, como 

painéis solares fotovoltaicos ou geradores eólicos, quer seja no uso da água, como sistema 

de captação de águas pluviais, reuso de águas cinzas, ou até mesmo melhorando o conforto 

térmico ao implantar uma cobertura vegetal. Tais medidas devem ser estudadas e 

compatibilizadas com o sistema estrutural peculiar da construção em contêiner. 

 

4.3 Exemplos 

 

4.3.1 Residências 
 

Empreendimento: Casa Container Granja Viana 

Local: Cotia, São Paulo, Brasil 

Ano: 2011 

Contêineres utilizados: 04 

 

Esta casa construída em um condomínio residencial na Grande São Paulo empregou 

4 contêineres de 40 pés resultando em 196,00m² em dois pavimentos (Figura 4.30). A 

proposta arquitetônica utilizou de recursos sustentáveis, como por exemplo telhado verde 

para auxiliar no isolamento térmico (Figura 4.31) (ARCHDAILY, 2016). 
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Figura 4.30 – Vista externa Casa Container Granja Viana (ARCHDAILY, 2016). 

 

 
Figura 4.31 – Maquete eletrônica mostrando o espaço interno (ARCHDAILY, 2016). 

 
Empreendimento: Cité a Dock 

Local: Le Havre, França 

Ano: 2010 

Contêineres utilizados: 106 

 

Situada em uma cidade portuária francesa, onde a oferta de contêineres marítimos é 

abundante, o estúdio Cattani Architetcs resolveu utilizá-los para este conjunto residencial 

universitário de 100 apartamentos com aproximadamente 24 m² cada (RESIDENTIAL 

SHIPPING CONTAINER PRIMER, 2016). Para garantir aos estudantes privacidade e conforto 

nos estudos ao mesmo tempo com a integração social entre eles, optou-se como solução a 

utilização de uma estrutura metálica de suporte aos contêineres permitindo espaços de 

circulação, bem como o escalonamento da volumetria no prédio (Figura 4.32). Da mesma 

forma, procurou-se garantir grande conforto térmico e acústico através da aplicação de 
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camadas de isolamento de grande espessura, bem como grande aproveitamento da luz 

natural através de janelas que envolvem toda a extremidade das unidades (Figura 4.33) 

(CONTEMPORIST, 2016).  

 

 
Figura 4.32 – Vista do conjunto residencial estudantil Cité A Dock (CONTEMPORIST, 2016). 

 

 
Figura 4.33 – Fachada do Cité A Dock (CONTEMPORIST, 2016). 

 
4.3.2 Hotéis ou hostels 
 

Empreendimento: Tetris Hostel 

Local: Foz do Iguaçu, Brasil 

Ano: 2014 

Contêineres utilizados: 15 

 

Inspirado em um famoso jogo eletrônico dos anos de 1980, este hostel tem como 

propósito passar ao público os conceitos de sustentabilidade aplicados neste tipo de 

construção. Devido ao forte calor incidente na região, o hostel possui “telhado verde” e 
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paredes com isolamento feito de garrafas PET recicladas. O projeto também conta com 

captação de águas pluviais e tratamento de esgoto interno, onde o efluente é tratado e 

utilizado na irrigação dos jardins (Figura 4.34 e Figura 4.35) (CASA CLÁUDIA, 2016).  

 

 
Figura 4.34 – Vista externa do Tetris Hostel (CASA CLÁUDIA, 2016). 

 
 

 
Figura 4.35 – Vista interna do Tetris Hostel (CASA CLÁUDIA, 2016). 

 
Empreendimento: Xiangxiangxiang Boutique Container Hotel 

Local: Changzhi, China 

Ano: 2012 

Contêineres utilizados: 35 

 

Encravado em uma região turística chinesa, este hotel é o único da categoria cinco 

estrelas construído com contêineres marítimos. Com a proposta de mesclar história e tradição 

chinesa com um clima moderno, sustentável e industrial. O empreendimento utiliza 35 

contêineres, sendo 17 contêineres de 20 pés e 18 contêineres de 40 pés fabricados pela 

empresa CIMC (China International Marine Containers Group) (Figura 4.36 e Figura 4.37) 

(ARCHDAILY, 2016).  
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Figura 4.36 – Vista interna do Xiangxiangxiang Boutique Container Hotel (ARCHDAILY, 2016). 

 

 
Figura 4.37 – Interior do restaurante do Xiangxiangxiang Boutique Container Hotel (ARCHDAILY, 2016). 

 
4.3.3 Escritórios 
 

Empreendimento: The Box Office 

Local: Providence, Rhode Island, Estados Unidos 

Ano: 2010. 

Contêineres utilizados: 32. 

 

Fruto de uma restrição orçamentária, este projeto proporcionou um edifício de três 

andares com 12 escritórios com espaços variáveis. Construído com 32 contêineres marítimos, 

sendo que alguns contêineres dispostos em balanço ou formando uma ponte de ligação entre 

os blocos de escritórios proporcionam uma volumetria característica (Figura 4.38). Além disso, 

este projeto adotou técnicas sustentáveis para aumentar a eficiência energética do prédio 

(Figura 4.39) (INHABITAT, 2016). 
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Figura 4.38 – Vista externa do The Box Office (INHABITAT, 2016). 

 

 
Figura 4.39 – The Box Office em fase de montagem dos contêineres (THE BOX OFFICE, 2016). 

 
Empreendimento: Unionkul – Stack I 

Local: Providence, Nordhavnen, Dinamarca 

Ano: 2015. 

Contêineres utilizados: 10. 

 

Projetado para ser montado e desmontado de forma racional e economicamente viável 

o escritório de arquitetura dinamarquês desenvolveu este prédio de escritório utilizando 10 

contêineres - 4 contêineres de 20 pés e 6 contêineres de 40 pés – resultando em amplos 

espaços de trabalho com aparência rústica e aliado às soluções em conforto térmico e 

sustentabilidade (Figura 4.40 e Figura 4.41) (ARCHDAILY, 2016). 
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Figura 4.40 – Vista externa do Unionkul (ARCGENCY, 2016). 

 

 
Figura 4.41 – Unionkul em fase de montagem dos contêineres (ARCGENCY, 2016). 

 
4.3.4 Lojas 
 

Empreendimento: Freitag Flagship Zurich 

Local: Zurique, Suíça. 

Ano: 2006.  

Contêineres utilizados: 17 

 

Dois irmãos que fabricavam bolsas a partir de materiais reciclados tiveram a ideia em 

lançar uma loja nos arredores de Zurique que fosse identificar a proposta de seus produtos – 

um prédio feito de contêineres marítimos reciclados. Este prédio ainda detém o título de 

estrutura mais alta feita em container do mundo, onde uma torre com 9 contêineres 

empilhados proporcionam seus 26 metros de altura e que se destaca diante da vizinhança 

(Figura 4.42). Ao todo, utilizaram 17 contêineres de 20 pés - dispostos em três módulos - dois 
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andares para a loja propriamente dita, dois andares para a ala de estoque de mercadorias e 

uma torre que dá acesso a um observatório (Figura 4.43) (INHABITAT, 2016). 

 

 
Figura 4.42 – Vista externa do Freitag Flagship Zurich (SPILLMANN ECHSLE ARCHITEKTEN, 2016). 

 

 
Figura 4.43 – Vista explodida dos módulos e alguns elementos do Freitag Flagship Zurich (YOSHIMURA, 2016). 

 
Empreendimento: Puma City 

Local: Principais portos mundiais. 

Ano: 2008.  

Contêineres utilizados: 24 
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Premiado internacionalmente, este prédio feito com 24 contêineres de 40 pés, torna-

se em uma grande loja e espaço para eventos, podendo ser montada e desmontada várias 

vezes para expor a marca ao longo dos portos mais importantes do mundo. Concebido em 

três níveis, o primeiro abriga a loja, o segundo aloja escritórios e área de estoque e o terceiro 

comporta um bar, lounge e espaço para eventos (Figura 4.44). Sua disposição permite amplos 

terraços, vãos livres e pés direitos duplos (Figura 4.45). Curiosamente, o projeto estrutural 

assegura a rigidez de cada contêiner durante o transporte, considerando painéis laterais nas 

regiões de grandes aberturas com o intuito de retomar o comportamento estrutural de um 

contêiner convencional (LOT-EK, 2016). 

 

 
Figura 4.44 – Vista externa do Puma City (LOT-EK, 2016). 

 

 
Figura 4.45 – Vista frontal do Puma City (LOT-EK, 2016). 

 
4.3.5 Bares e restaurantes 
 

Empreendimento: Müv Box FastFood Container Restaurant 

Local: Montreal, Canadá 

Ano: 2009 

Contêineres utilizados: 01 
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Como um novo conceito para lanchonetes fast-food esta estrutura pode ser locada em 

qualquer ponto de grande movimentação, tais como áreas turísticas, podendo ser montada e 

desmontada em menos de dois minutos. Construído com um contêiner de 20 pés, foi 

modificado para comportar 28 clientes. Painéis solares fotovoltaicos auxiliam no consumo 

energético reduzindo em 40% o consumo de energia elétrica convencional (Figura 4.46 e 

Figura 4.47) (INHABITAT, 2016). 
 

 
Figura 4.46 – Módulo Müvbox no modo desativado (INHABITAT, 2016). 

 

 
Figura 4.47 – Módulo Müvbox ativado para funcioamento e atendimento (INHABITAT, 2016). 

 
Empreendimento: Blitz Espeteria 

Local: Contagem, Brasil 

Ano: 2015 

Contêineres utilizados: 04 
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Construído com quatro contêineres de 40 pés. Este restaurante de dois andares 

proporciona mostra que é possível locar um empreendimento em espaços ociosos em 

grandes centros comerciais (Figura 4.48) (BOX CONTAINER, 2016). 

 

 
Figura 4.48 – Vista externa da Blitz Espetaria (BOX CONTAINER, 2016). 

 
4.3.6 Espaços públicos 
 

Empreendimento: Container Stack Pavillion 

Local: Dongshan, Taiyuan, Shanxi, China 

Ano: 2015 

Contêineres utilizados: 12 

 

Concebido como uma estrutura temporária que pode ser desmontada e transportada 

para onde for necessário, esse espaço público formado por 12 contêineres formam um jogo 

ortogonal onde o pavimento superior projeta-se em balanço em relação ao piso térreo 

proporcionando um espaço público para atividades ao ar livre (Figura 4.49). Em seu interior, 

encontra-se um átrio que abrange os dois pavimentos (Figura 4.50). Nas extremidades de 

cada contêiner encontram-se janelas altas que amplia o campo de visão bem como a 

luminosidade dentro do pavilhão (ARCHDAILY, 2016). 
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Figura 4.49  - Vista externa do Container Stack Pavillion (ARCHDAILY, 2016). 

 

 
Figura 4.50 - Vista interna do Container Stack Pavillion (ARCHDAILY, 2016). 

 
Empreendimento: Econtainer Bridge 

Local: Tel Aviv, Israel 

Ano: - 

Contêineres utilizados: 29 

 

Vencedor de um concurso de arquitetura, esta estrutura tem a finalidade de interligar 

um parque florestal, que antigamente era uma região degradada, às vias urbanas da região, 

vencendo 160 metros de vão livre (Figura 4.51). Será utilizada somente por pedestres, 

ciclistas e veículos leves para transportar as pessoas ao parque (Figura 4.52) (YOAV 

MESSER ARCHITECTS, 2016). 
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Figura 4.51 – Vista aérea da Econtainer Bridge (YOAV MESSER ARCHITECTS, 2016). 

 

 
Figura 4.52 – Vista externa da Econtainer Bridge (YOAV MESSER ARCHITECTS, 2016). 

 
Empreendimento: Barneveld Noord Station 

Local: Barneveld Noord, Holanda 

Ano: 2011 

Contêineres utilizados: 04 

 

Devido ao tempo de espera exacerbado juntamente com a sensação de insegurança, 

a companhia de trens local resolveu implantar instalações temporárias como estações de 

trem. O escritório NL Architects propôs a construção de uma miniestação de trem a partir de 

três contêineres de 20 pés sobre uma estrutura e um contêiner de 40 pés como torre com 

relógio (Figura 4.53 e Figura 4.54) (NL ARCHITECTS, 2016). 
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Figura 4.53 – Vista externa da Barneveld Noord Station (ARCHDAILY, 2016). 

 

 
Figura 4.54 – Corte esquemático da Barneveld Noord Station (NL ARCHITECTS, 2016). 

 
4.3.7 Abrigos emergenciais 
 

Empreendimento: Ex-Container Project 

Local: Japão 

Ano: 2011 

Contêineres utilizados: 02 

 

Este projeto, criado pelo arquiteto Yasutaka Yoshimura, tem como propósito suprir aos 

cidadãos japoneses atingidos pelo terremoto e tsunami em 2011, casas de caráter temporário, 

baixo custo e alta qualidade de acabamento a partir de contêineres marítimos de 20 pés 

(Figura 4.55, Figura 4.56 e Figura 4.57) (EX-CONTAINER PROJECT, 2016). 
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Figura 4.55 – Maquete eletrônica dos módulos Ex-Container Project (ARCHDAILY, 2016). 

 

 
Figura 4.56 – Módulos Ex-Container Project prontos para uso (DESIGNBOOM, 2016). 

 

 
Figura 4.57 – Vista interna do Ex-Container Project (DESIGNBOOM, 2016). 
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5 ESTUDO DE CASO E ANÁLISE COMPUTACIONAL 
 

5.1 Considerações gerais 

 

Diante da diversidade de exemplos mencionados no Capítulo 4.3, e também conforme 

Marques (2011) retrata no item 4.2.1, a maioria dos arquitetos destes projetos os conceberam 

explorando as inúmeras possibilidades de volumetria e modularidade que o contêiner 

marítimo pode proporcionar. 

Segundo Souza (2013), o crescente desenvolvimento de ferramentas computacionais 

possibilita aos pesquisadores o refinamento dos resultados do comportamento estrutural, 

auxiliando na aplicação em projeto e dimensionamento, entretanto, é de grande importância 

a aplicações de procedimentos adequados com a finalidade de mitigar possíveis erros. 

Este capítulo mostra o desenvolvimento de um modelo computacional com o objetivo 

de analisar o comportamento estrutural de um contêiner marítimo de 20 pés, modelo high 

cube, submetido a cargas inerentes às edificações civis projetadas para as condições 

brasileiras. Tal modelo computacional foi concebido através do software SAP2000 v. 14.2.4 

(2009) utilizando elementos de barras (frame elements) e elementos de casca (shell 

elements), onde os conceitos, premissas e restrições serão abordados nos itens a seguir, bem 

como os resultados obtidos. 

O Apêndice B apresenta um procedimento operacional para modelagem 

computacional através do SAP2000. 

 

5.2 Estudo de caso 

 

O comportamento estrutural de um contêiner utilizado em edificações deve ser 

avaliado considerando-se as configurações de montagem e utilização, conforme 

apresentados nos exemplos abordados. De forma geral, observa-se que ocorrem solicitações 

decorrentes de empilhamento e vãos em balanço. Além disto, fazem-se aberturas nos 

contêineres que afetam o seu comportamento. 

Considerando as condições de montagem, em primeiro lugar, originam-se duas 

configurações geométricas consideradas básicas às noções de coordenação modular 

permitidas à arquitetura em contêineres marítimos: na primeira configuração o contêiner 

encontra-se apoiado nas extremidades e na segunda configuração o contêiner encontra-se 

apoiado em balanço. 

Para cada uma das duas configurações de apoio, consideraram-se duas opções de 

abertura. Na primeira, não foram adotadas aberturas laterais. Na segunda, foram 
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consideradas uma abertura de cada lado do contêiner com 3,30m de largura do piso ao teto 

do contêiner. Conforme ressaltado em Silva (2010), esta largura corresponde à soma das 

chapas de 1,6 mm de espessuras, localizadas na região central do painel lateral. Sendo assim, 

as chapas de extremidade, de 2,0 mm de espessura, permaneceram na estrutura com o 

objetivo de preservar uma determinada rigidez ao conjunto. 

Segundo Tim Nelson, membro da STRUCTURES WORKSHOP, equipe que concebeu 

o projeto estrutural do conjunto de escritórios denominado CONTAINER BOX (Figura 5.1), 

para se manter baixos os custos de implantação de uma edificação em contêineres marítimos, 

é necessário “deixar o contêiner se comportar como um contêiner”.  

 

 
Figura 5.1 – Modelo em BIM do CONTAINER BOX (STRUCTURES WORKSHOP, 2010). 

 
Além deste exemplo, muitos outros ilustram que as premissas arquitetônicas resultam 

na supressão de painéis considerados fundamentais na estabilidade estrutural do contêiner 

(Figura 5.2). 

 

 
Figura 5.2 – Vista interna do Terminal de Cruceros del Puerto de Sevilla (HOMBRE DE PIEDRA, 2013). 
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5.3 Modelagem computacional 

 

Inicialmente, foi necessário a criação de modelos mais simples de forma que, ao lograr 

êxito nos resultados, prosseguia-se com a criação de modelos mais completos até chegar ao 

um modelo computacional que representasse a estrutura o mais fielmente possível, levando-

se em conta o melhor refinamento da malha de elementos finitos em relação a um menor 

tempo de processamento bem como a inexistência de avisos de erros. A Figura 5.3 representa 

a rotina de processos adotada. 

 

 
Figura 5.3 - Fluxograma de processos para modelagem computacional. 
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Ao obter um modelo otimizado para o processamento, definiu-se a criação de quatro 

modelos com características geométricas e estruturais distintas. Dentre estes quatro modelos, 

houve a necessidade de simular nove situações relativas ao número de contêineres 

empilhados ou a cota em que o contêiner se encontra. A Figura 5.4 exemplifica a estruturação 

dos modelos criados. 

 

 
Figura 5.4 – Agrupamento dos modelos computacionais em relação às simulações. 

 
5.3.1 Concepção estrutural 
 

Obteve-se inicialmente uma maquete eletrônica, gerada por meio do software 

AUTOCAD 2017, de um contêiner marítimo de 20 pés. Após minuciosa verificação de cada 

elemento da estrutura primária, obteve-se o espaçamento entre os eixos dos elementos 

gerando assim a estrutura primária tridimensional. 

Entende-se que a estrutura da porta não é considerada parte estrutural do contêiner 

marítimo, mesmo com seus dispositivos de abertura e vedação, visto que na maioria dos 

projetos arquitetônicos estas são suprimidas e substituídas por algum tipo de abertura ou 

fechamento (portas ou janelas em vidro). 

Da mesma forma, para dois modelos numéricos houve a supressão parcial dos painéis 

estruturais laterais por painéis de fechamento em vidro. Estes painéis de fechamento em vidro 

também não exercem função estrutural considerando apenas seu peso próprio e a sua 

influência às cargas de vento. 

 

 

 



72 
 

5.3.2 Geometria 
 

Baseado nas diretrizes desta pesquisa, buscou-se reproduzir o contorno das chapas 

trapezoidais, conforme investigação estrutural descrita no Item 3.4 e de acordo com o 

detalhamento de cada elemento descrito no Apêndice A. Desta forma, foram simuladas as 

chapas laterais, a chapa de extremidade e a chapa de cobertura. 

Buscou-se reproduzir as seções transversais para cada elemento, visto que a maioria 

é constituída de perfis de seções abertas não comerciais. 

 

5.3.3 Condições de apoio 
 

Para a modelagem computacional, convencionou a adoção de dois tipos de condições 

de apoios.  

No primeiro exemplo, foi considerado o apoio direto sobre os quatro pontos 

correspondentes ao posicionamento dos conectores de canto inferiores. Esta configuração 

simula um contêiner apoiado sobre quatro fundações ou apoiado nas extremidades sobre 

outro contêiner (Figura 5.5). 

 

 
Figura 5.5 – Representação de um contêiner sobre quatro apoios. 

 
No segundo exemplo, o contêiner também se encontra apoiado em quatro pontos, 

porém dois deles não coincidem com os conectores de canto e estão espaçados a 2375 mm 

do outro par de apoios, ou seja, esta configuração simula um contêiner em balanço, quer seja 

apoiado em fundações ou sobre outro contêiner (Figura 5.6). 
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Figura 5.6 – Representação de um contêiner apoiado em balanço. 

 
5.3.4 Materiais 
 

Os materiais atribuídos aos modelos computacionais estão de acordo com a pesquisa 

efetuada no Capítulo 3.3, onde a maioria dos elementos são compostos pelo aço 

anticorrosivo. 

Houve necessidade de definir e atribuir um material referente ao piso de madeira do 

contêiner. Para isso, tomaram-se como parâmetro as características mecânicas da madeira 

de classe C20, segundo a NBR 7190 (ABNT, 1997) correspondente à projetos estruturais em 

madeira, conforme Tabela 5.1. 

 
Tabela 5.1 – Propriedades mecânicas dos materiais atribuídos ao modelo computacional. 

Material 
 Utilização 

Peso 
Específico 

(kN/m³) 

Módulo de 
Elasticidade 

(MPa) 

Tensão de 
Escoamento 

(MPa) 

Tensão 
Última 
(MPa) 

Aço 
anticorrosivo 

Chapas e 
perfis 7,85 200.000 350 490 

Aço  Perfis 
Laminados 7,85 200.000 330 500 

Madeira Piso 0,50 3.500 N.A. N.A. 
 
5.3.5 Elementos finitos utilizados 
 

Os elementos utilizados nos modelos computacionais foram os elementos de barras 

(frame elements), atribuídos à estrutura primária do contêiner e os elementos de casca (shell 

elements), atribuídos às chapas trapezoidais que fazem o fechamento da estrutura primária. 

Segundo CSI (2007), os elementos de barra, ou frame elements, são linhas retas que 

interligam dois pontos em uma interface gráfica, podendo ser usados para modelar vigas, 

colunas, contraventamentos, treliças e estruturas planas ou tridimensionais. A formulação 

considera os efeitos de flexão biaxial, torção, deformação axial e deformações de 
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cisalhamento biaxial. Cada elemento possui seu próprio sistema local de coordenadas, 

definindo propriedades de seções e carregamentos.  

Por sua vez, CSI (2007) define que os elementos de casca ou shell elements são 

objetos de área utilizados para modelar o comportamento de uma membrana, placa ou casca 

em estruturas planas ou tridimensionais, sendo que o material atribuído pode ser homogêneo 

ou disposto em camadas de acordo com a espessura atribuída. Possuem uma formulação de 

três ou quatro nós que combina o comportamento de flexão no elemento. Quando o elemento 

possui quatro nós, ele não deve necessariamente ser plano (Figura 5.7). 

 

 
Figura 5.7 – Representação geométrica para elementos de barra e elementos de casca, respectivamente. 

(Adaptado de CSI, 2007). 

  
5.3.6 Malha de elementos finitos 
 

Para os elementos de casca (shell elements), foi necessário criar e desenvolver uma 

malha de elementos finitos através do software SAP2000 para a verificação do 

comportamento estrutural no tocante às tensões e deslocamentos provocados pelas 

solicitações aplicadas. 

Para fins de teste, inicialmente configurou-se uma malha automática, sem subdivisões, 

resultando em superfícies sem pontos internos, tornando o modelo menos adequado aos 

resultados esperados. 

Sendo assim, e de forma gradativa, adotou-se ao modelo malhas mais refinadas até 

chegar à um resultado satisfatório em relação ao tempo de processamento da estrutura. Desta 

forma, chegou ao tamanho do elemento quadrilateral de 100 mm (Figura 5.8), onde o tempo 

médio de processamento levou em torno de 8 a 10 minutos, se comparado a malha 

subdividida de 50 mm em que o tempo de processamento levou mais que 30 minutos. 
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Figura 5.8 – Representação da malha de elementos finitos configurada para 100 mm. 

 
5.3.7 Seções transversais 
 

Conforme abordado na investigação estrutural de um contêiner, Item 3.2, buscou-se 

reproduzir ao máximo as seções transversais para cada elemento de barra, bem como para 

cada elemento de casca. 

Para os elementos de barra, cuja maioria deles é constituída de perfis de seções 

abertas não comerciais, foi necessário utilizar o editor de seções transversais do SAP2000 na 

fase de configuração do modelo computacional (Figura 5.9). 

 

 
Figura 5.9 – Editor de seções do SAP2000. 

Para os painéis estruturais, basicamente atribuíram-se as seções configuradas no 

SAP2000 em relação às espessuras das chapas trapezoidais, conforme consta no Apêndice 

A, somente as chapas centrais dos painéis laterais (SP) possuem 1,6 mm de espessura. 

Para o piso em madeira, foi atribuído um painel de 28 mm de espessura, conforme 

especificações dos fabricantes de contêineres (MAGELLAN, 2001). 
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5.3.8 Carregamentos e suas combinações 
 

De acordo com o objetivo desta pesquisa, que é de analisar o comportamento 

estrutural de um contêiner marítimo em relação as normas brasileiras:  

 NBR 6120 (ABNT, 1980) – Cargas para o cálculo de estruturas de edificações;  

 NBR 6123 (ABNT, 1988) – Forças devido ao vento em edificações; 

 NBR 8800 (ABNT, 2008) – Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço 

e concreto de edifícios; 

Todavia, como os contêineres foram padronizados pela ISO, cabe também seguir aos 

requisitos prescritos por esta organização. 

As cargas permanentes, segundo a NBR 6120, foram obtidas através dos materiais 

que compõem uma edificação através das técnicas construtivas em contêineres marítimos, 

ressaltando uma generalização quanto a adoção dos revestimentos e dos tratamentos 

termoacústicos. Para a carga acidental, foi arbitrado o valor correspondente à utilização de 

uma loja, conforme recomendado pela NBR 6120. Desta forma foi considerada a situação 

mais desfavorável de utilização para uma edificação construída em contêineres marítimos. A 

Tabela 5.2 demonstra os valores adotados de acordo com a NBR 6120.   

 
Tabela 5.2 – Levantamento das cargas permanentes e acidentais. 

Carga Permanente (CP) (kN/m²) Carga 
Perm. 
(CP) 

(kN/m²) 

Carga 
Acid. 
(CA) 

(kN/m²) 

Carga 
Total 

(kN/m²) PP 
Cont. 

Par. 
Div. 

Piso 
Lam. Forro Isol. Jan. 

Vidro 
1,69 0,16 0,10 0,16 0,02 0,26 2,38 4,00 6,38 

 
Para as simulações onde foram considerados os efeitos de empilhamento, as cargas 

resultantes foram decompostas em cargas pontuais aplicadas diretamente nos conectores de 

canto (CF) e acumuladas conforme a quantidade de contêineres empilhados sobre o contêiner 

localizado na base da edificação (Tabela 5.3). 

Conforme recomenda a ISO 1496-1, na tabela 3, item 6.2, as forças aplicadas no teste 

de empilhamento resultam do empilhamento de nove contêineres e submetidos à uma 

aceleração de 1,8g, sendo que a capacidade de teste equivale a uma força de 3392 kN 

distribuídos para todos os conectores de canto. Portanto, utilizou-se como limite estrutural o 

empilhamento máximo até nove contêineres, resultando em simulações de uma suposta 

edificação de andares múltiplos chegando até 24,68 metros de altura. 

 
 
 
 



77 
 

Tabela 5.3 – Carregamento de acordo com o número de contêineres empilhados. 

Pav. 

Carga Concentrada 
Permanente  

(G2) (kN) 

Carga Concentrada 
Acidental  
(Q2) (kN) 

Carga Concentrada 
Total  

(G2+Q2) (kN) 
Por 

Pavimento 
Carga 

Empilhada 
Por 

Pavimento 
Carga 

Empilhada 
Por 

Pavimento 
Carga 

Empilhada 
9P 8,36 66,85 14,05 112,37 22,40 179,21 
8P 8,36 58,49 14,05 98,32 22,40 156,81 
7P 8,36 50,14 14,05 84,27 22,40 134,41 
6P 8,36 41,78 14,05 70,23 22,40 112,01 
5P 8,36 33,42 14,05 56,18 22,40 89,61 
4P 8,36 25,07 14,05 42,14 22,40 67,21 
3P 8,36 16,71 14,05 28,09 22,40 44,80 
2P 8,36 8,36 14,05 14,05 22,40 22,40 
1P 8,36 0,00 14,05 0,00 22,40 0,00 

 
Para as cargas devido ao vento, os parâmetros de cálculo das cargas de vento foram 

obtidos, conforme a NBR 6123, considerando a região central do estado de Minas Gerais. A 

Tabela 5.4 apresenta os carregamentos obtidos.  

 
Tabela 5.4 – Cálculo dos esforços devido ao vento. 

Pav. Vento Cota 
(m) S2 vk 

(m/s) 
q 

(kN/m²) 
Fax 

(kN) 
Fay 

(kN) 
Pax 

(kN/m²) 
Pay 

(kN/m²) 
9P H10 24,68 1,06 37,21 0,85 10,32 2,90 1,27 0,89 
8P H9 21,94 1,05 36,81 0,83 20,21 5,68 1,25 0,87 
7P H8 19,19 1,04 36,37 0,81 19,73 5,55 1,22 0,85 
6P H7 16,45 1,02 35,87 0,79 19,19 5,39 1,18 0,83 
5P H6 13,71 1,01 35,26 0,76 18,57 5,22 1,15 0,80 
4P H5 10,97 0,99 34,59 0,73 17,84 5,01 1,10 0,77 
3P H4 8,23 0,96 33,70 0,70 16,94 4,76 1,04 0,73 
2P H3 5,48 0,93 32,49 0,65 15,74 4,43 0,97 0,68 
1P H2 2,74 0,87 30,53 0,57 13,94 3,91 0,86 0,60 

Solo H1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Tabela 5.5 – Nomenclaturas correspondentes da Tabela 5.4 e seus significados. 

Nomenclaturas Significado 

S2 Fator sobre a rugosidade do terreno, dimensões da edificação e altura 
sobre o terreno. 

Vk Velocidade característica do vento da região considerada. 
q Pressão dinâmica do vento em relação à Vk. 

Fax Força resultante ao eixo transversal ao contêiner para determinada cota. 
Fay Força resultante ao eixo longitudinal ao contêiner para determinada cota. 

Pax Pressão do vento resultante ao eixo transversal ao contêiner para 
determinada cota. 

Pay Pressão do vento resultante ao eixo longitudinal ao contêiner para 
determinada cota. 

 
 

Segundo Bellei (2008), para edifícios de múltiplos andares, as cargas frontais oriundas 

do vento exercem um efeito binário nas colunas e bases da edificação a ser analisada, 

conforme ilustra a Figura 5.10. 
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Figura 5.10 – Esquema representativo das cargas binário sobre uma edificação de andares múltiplos (BELLEI, 

2008). 

 
São consideradas somente as cargas binárias aplicadas na base da edificação. Para 

isto, aplica-se a Equação 1 onde os valores resultantes estão na Tabela 5.6. 

 
Equação 1 – Carga binário na base em relação as cargas devido ao vento (BELLEI, 2008). 

 
 
Tabela 5.6 – Cargas binário devido ao vento frontal e aplicadas na base. 

Pav. Vento Cota (m) Fax (kN) P0x (kN) Fay (kN) P0y1 (kN) P0y2 (kN) 
9P H10 24,68 10,32 886,82 2,90 100,11 248,77 
8P H9 21,94 20,21 779,59 5,68 88,01 218,69 
7P H8 19,19 19,73 592,95 5,55 66,94 166,34 
6P H7 16,45 19,19 433,53 5,39 48,94 121,61 
5P H6 13,71 18,57 300,62 5,22 33,94 84,33 
4P H5 10,97 17,84 193,43 5,01 21,84 54,26 
3P H4 8,23 16,94 111,06 4,76 12,54 31,15 
2P H3 5,48 15,74 52,40 4,43 5,92 14,70 
1P H2 2,74 13,90 16,05 3,91 1,81 4,50 

Solo H1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Segundo a NBR 8800, as combinações de cargas voltadas para edificações de 

múltiplos andares devem ser agrupadas com o intuito de determinar os esforços mais 

desfavoráveis atuantes na estrutura. 

Desta forma, as combinações de cargas foram consideradas a seguir: 

 

Combinação 1  1,4 ∙ 퐶푃 + 1,5 ∙ 퐶퐴  (Normal); 

Combinação 2  1,4 ∙ 퐶푃 + 1,5 ∙ 퐶퐴 + 0,84 ∙ 푉푥  (Vento à 0º); 

Combinação 3  1,4 ∙ 퐶푃 + 1,5 ∙ 퐶퐴 + 0,84 ∙ 푉푦  (Vento à 90º); 

 

5.4 Análise geral dos resultados obtidos 

 

Este item apresenta a análise dos resultados obtidos, bem como a comparação entre 

eles para os modelos computacionais gerados através do software SAP2000. Por meio das 

tensões e deformações das chapas trapezoidais do sistema estrutural e dos esforços na barra 

da estrutura. 

Os deslocamentos estão apresentados em milímetros e as tensões de von Mises em 

N/mm² (MPa), tendo como valor máximo a tensão de escoamento do aço anticorrosivo, 

mencionada na Tabela 5.1. 

 

5.4.1 20HC - Sem aberturas, apoio nas extremidades 
 

O modelo computacional representado por um contêiner de 20 pés, sem aberturas e 

apoiado nas extremidades (Figura 5.5), foi analisado de acordo com as combinações de 

carregamento apresentadas conforme nota da tabela 3 da ISO 1496-1 (ISO, 2013) e item 

5.3.8.  

Em relação aos deslocamentos transversais ao contêiner, observou-se um efeito em 

que a região central dos painéis laterais (SP) se deslocam em direção ao interior do contêiner, 

de fora para dentro, na ordem de 1,53 mm em alguns pontos desta região, ao passo que nas 

regiões de extremidade destas chapas laterais houve o efeito inverso, ou seja, de dentro para 

fora, com deslocamentos equivalentes a 1,25 mm. Não houve deslocamentos transversais 

significativos para o painel de extremidade (EP) (Figura 5.11). 
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Figura 5.11 – Deslocamentos na direção transversal do contêiner (mm). 

 
Em relação aos deslocamentos longitudinais ao contêiner, observou-se um efeito em 

que a região central do painel de extremidade (EP) se desloca em direção ao interior do 

contêiner, de fora para dentro, na ordem de 0,87 mm, ao passo que nas extremidades deste 

painel houve o efeito inverso, ou seja, de dentro para fora, com deslocamentos de 1,14 mm. 

Vale observar o deslocamento na direção longitudinal, na região da porta, devido sua rigidez 

ser inferior se comparado ao painel de extremidade (EP) (Figura 5.12). 

 

 
Figura 5.12 – Deslocamentos na direção longitudinal do contêiner (mm). 
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Observaram-se deslocamentos verticais no painel de topo (RP), maiores que 3,00 mm. 

Já os painéis laterais (SP) e o painel de extremidade (EP) não resultaram em deslocamentos 

verticais expressivos, com valores entre 0,44 mm e 0,66 mm (Figura 5.13). 

 

 
Figura 5.13 – Deslocamentos verticais (mm). 

 
A Tabela 5.7 exibe os valores dos deslocamentos conforme as combinações de carga 

em relação aos painéis analisados. 

 
Tabela 5.7 – Deslocamentos em relação às combinações de cargas e empilhamento. 

MODELO COMPUCIONAL 01 – SEM ABERTURAS – APOIOS NAS EXTREMIDADES 

COMBINAÇÕES COMBINAÇÃO 1 
(1,4CP+1,5CA) 

COMBINAÇÃO 2 
(1,4CP+1,5CA+0,84VX) 

COMBINAÇÃO 3 
(1,4CP+1,5CA+0,84Vy) 

PAINÉIS 
ANALISADOS RP – Roof Panel SP – Sidewall Panel EP – Endwall Panel 

EMPILHAMENTO Dz Mín. 
(mm) 

Dz Máx. 
(mm) 

Dx Mín. 
(mm) 

Dx Máx. 
(mm) 

Dy Mín. 
(mm) 

Dy Máx. 
(mm) 

1P -2,56 - -0,86   1,09  -0,45   0,23  
2P -2,62 - -0,88   1,09  -0,48   0,24  
3P -2,68 - -0,91   1,10  -0,51   0,29  
4P -2,74  - -0,93   1,11  -0,54   0,36  
5P -2,79  - -0,96   1,13  -0,58   0,52  
6P -2,85  - -0,98   1,15  -0,61   0,67  
7P -2,91  - -1,01   1,17  -0,69   0,83  
8P -2,96  - -1,07   1,33  -0,78   0,99  
9P -3,02  - -1,25   1,53  -0,87   1,14  

 

 

Foram constatadas maiores tensões na região das colunas de canto (DCP e ECP), 

com valores próximos a 90 MPa, de acordo com a análise de tensões de von Mises (Tabela 

5.8 e Figura 5.14). 
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Tabela 5.8 - Tensões de von Mises em relação às combinações de cargas e empilhamento. 

MODELO COMPUTACIONAL 01 – SEM ABERTURAS – APOIOS NAS EXTREMIDADES 

COMBINAÇÕES COMBINAÇÃO 1 
(1,4CP+1,5CA) 

COMBINAÇÃO 2 
(1,4CP+1,5CA+0,84VX) 

COMBINAÇÃO 3 
(1,4CP+1,5CA+0,84Vy) 

PAINÉIS 
ANALISADOS RP – Roof Panel SP – Sidewall Panel EP – Endwall Panel 

EMPILHAMENTO σVM 
(MPa) 

σVM 
(MPa) 

σVM 
(MPa) 

1P  31,52   24,60   24,34  
2P  31,56   25,21   24,79  
3P  31,57   33,97   28,83  
4P  31,60   43,09   38,49  
5P  31,64   52,30   48,14  
6P  33,36   61,56   57,80  
7P  40,64   70,85   67,45  
8P  48,03   80,15   77,10  
9P  55,23   89,48   86,79  

 

 

 
Figura 5.14 – Análise das tensões, segundo conceito de von Mises (MPa). 

 
A Tabela 5.9 e a Figura 5.15 apresentam os esforços solicitantes dos elementos de 

barra que constituem a estrutura do contêiner marítimo. Para as colunas de canto (FCP e 

ECP) foram analisados os esforços solicitantes axiais. Para as vigas laterais superiores e 

inferiores (TSR e BSR) foram analisados os momentos fletores e os deslocamentos nestas 

barras. 

 



83 
 

Tabela 5.9 – Esforços solicitantes e deslocamentos nos elementos de barras para o modelo computacional de 
um contêiner sem aberturas e apoiado nas extremidades. 

MODELO COMPUTACIONAL 01 – SEM ABERTURAS – APOIOS NAS EXTREMIDADES 

ELEMENTO 
ESTRUTURAL 

COMBINAÇÃO 1 
(1,4CP+1,5CA) 

COMBINAÇÃO 2 
(1,4CP+1,5CA+0,84Vx) 

COMBINAÇÃO 3 
(1,4CP+1,5CA+0,84Vy) 

ESFORÇOS SOLICITANTES AXIAIS (kN) 
FCPDIR -265,89 -266,56 -269,70 
FCPESQ -265,88 -272,16 -269,69 
ECPDIR -240,50 -251,78 -243,63 
ECPESQ -240,37 -235,93 -243,50 

MOMENTOS FLETORES (kN.mm) 
TSRDIR 620,21 608,58 614,28 
TSRESQ 635,10 634,49 629,13 
BSRDIR -1.652,49 1.661,61 -1.715,52 
BSRESQ -1.652,30 -1.752,70 -1.715,28 

DESLOCAMENTOS (mm) 
TSRDIR 0,99 1,01 0,99 
TSRESQ 0,99 0,98 0,99 
BSRDIR 0,72 0,75 0,75 
BSRESQ 0,72 0,76 0,75 

 

 
Figura 5.15 – Diagramas de esforços axiais e momentos fletores de um contêiner sem aberturas e apoiado nas 
extremidades. 

 
5.4.2 20HC - Sem aberturas, em balanço 
 

Desta vez, o modelo computacional representou um contêiner de 20 pés, também sem 

aberturas, porém apoiado em balanço. O carregamento consiste somente da ação do vento 

supondo que este contêiner esteja situado a aproximadamente 24 m de altura, 

correspondendo ao nono contêiner.  

Em relação aos deslocamentos na direção transversal, observou-se um efeito 

localizado nos painéis laterais (SP), situado nos apoios mais próximos ao balanço. Tais 
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deslocamentos se comportaram em direção ao exterior do contêiner, de dentro para fora, com 

valores alcançando 8,55 mm. Não houve deslocamentos significativos na direção transversal 

para o painel de extremidade (EP) (Figura 5.16). 

 

 
Figura 5.16 – Deslocamentos na direção transversal do contêiner (mm). 

 
Em relação aos deslocamentos na direção longitudinal, observou-se o deslocamento 

da parte superior do contêiner em relação à parte inferior, este efeito se acontece devido ao 

apoio em balanço. Tais deslocamentos chegam a 1,28 mm (Figura 5.17). 
 

 
Figura 5.17 – Deslocamentos na direção longitudinal do contêiner (mm). 

 
Para os deslocamentos verticais, observou-se novamente o efeito provocado pelas 

condições do apoio em balanço. Em uma das extremidades dos painéis laterais (SP), próximo 
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à abertura da porta, observou-se deslocamentos na ordem de 3,98 mm. Enquanto que para o 

painel de extremidade (EP), não houve deslocamentos verticais significativos (Figura 5.18). 

 

 
Figura 5.18 – Deslocamentos verticais (mm). 

 
A Tabela 5.10 exibe os valores dos deslocamentos conforme as combinações de carga 

em relação aos painéis analisados. 

 
Tabela 5.10 - Deslocamentos em relação às combinações de cargas e empilhamento. 

MODELO COMPUCIONAL 02 – SEM ABERTURAS – APOIO EM BALANÇO 

COMBINAÇÕES COMBINAÇÃO 1 
(1,4CP+1,5CA) 

COMBINAÇÃO 2 
(1,4CP+1,5CA+0,84VX) 

COMBINAÇÃO 3 
(1,4CP+1,5CA+0,84Vy) 

PAINÉIS 
ANALISADOS RP – Roof Panel SP – Sidewall Panel EP – Endwall Panel 

EMPILHAMENTO Dz Mín. 
(mm) 

Dz Máx. 
(mm) 

Dx Mín. 
(mm) 

Dx Máx. 
(mm) 

Dy Mín. 
(mm) 

Dy Máx. 
(mm) 

1P -3,98   -    -8,59   7,47  -1,27   0,13  
2P -3,98   -    -8,66   7,40  -1,27   0,13  
3P -3,98   -    -8,70   7,35  -1,27   0,13  
4P -3,98   -    -8,74   7,32  -1,27   0,13  
5P -3,98   -    -8,77   7,28  -1,28   0,13  
6P -3,98   -    -8,79   7,26  -1,28   0,13  
7P -3,98   -    -8,82   7,24  -1,28   0,13  
8P -3,98   -    -8,84   7,22  -1,28   0,13  
9P -3,98   -    -8,85   7,21  -1,28   0,13  

 

 

Para este modelo computacional, foram detectadas tensões significativas 

concentradas na região dos apoios próximos ao balanço equivalente a 165 MPa. Este 
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fenômeno ocorre devido aos esforços de compressão nesta região dos painéis laterais (SP) 

(Tabela 5.11 e Figura 5.19). 

 
Tabela 5.11 - Tensões de von Mises em relação às combinações de cargas e empilhamento. 

MODELO COMPUTACIONAL 02 – SEM ABERTURAS – APOIO EM BALANÇO 

COMBINAÇÕES COMBINAÇÃO 1 
(1,4CP+1,5CA) 

COMBINAÇÃO 2 
(1,4CP+1,5CA+0,84VX) 

COMBINAÇÃO 3 
(1,4CP+1,5CA+0,84Vy) 

PAINÉIS 
ANALISADOS RP – Roof Panel SP – Sidewall Panel EP – Endwall Panel 

EMPILHAMENTO σVM 
(MPa) 

σVM 
(MPa) 

σVM 
(MPa) 

1P  61,97   171,71   24,65  
2P  62,29   205,14   24,63  
3P  62,61   206,93   24,61  
4P  62,64   208,09   24,60  
5P  62,65   166,54   24,59  
6P  62,66   166,05   24,58  
7P  62,66   165,31   24,58  
8P  62,66   164,76   24,57  
9P  62,66   164,42   24,57  

 
 

 
Figura 5.19 – Análise das tensões, segundo conceito de von Mises (MPa). 

 
A Tabela 5.12 e a Figura 5.20 apresentam os esforços solicitantes dos elementos de 

barra que constituem a estrutura do contêiner marítimo. Para as colunas de canto (FCP e 

ECP) foram analisados os esforços solicitantes axiais. Para as vigas laterais superiores e 

inferiores (TSR e BSR) foram analisados os momentos fletores e os deslocamentos nestas 

barras. 
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Tabela 5.12 – Esforços solicitantes e deslocamentos nos elementos de barras para o modelo computacional de 
um contêiner sem aberturas e apoiado em balanço. 

MODELO COMPUTACIONAL 02 – SEM ABERTURAS – APOIO EM BALANÇO 

ELEMENTO 
ESTRUTURAL 

COMBINAÇÃO 1 
(1,4CP+1,5CA) 

COMBINAÇÃO 2 
(1,4CP+1,5CA+0,84Vx) 

COMBINAÇÃO 3 
(1,4CP+1,5CA+0,84Vy) 

ESFORÇOS SOLICITANTES AXIAIS (kN) 
FCPDIR 2,79 3,20 2,96 
FCPESQ 2,79 2,74 2,96 
ECPDIR 12,13 -2,11 14,78 
ECPESQ 12,18 29,37 14,76 

MOMENTOS FLETORES (kN.mm) 
TSRDIR 154,59 153,01 177,73 
TSRESQ 154,81 196,73 177,98 
BSRDIR -6.347,16 -6.393,49 -7.353,30 
BSRESQ -6.347,85 -8.071,75 -7.354,14 

DESLOCAMENTOS (mm) 
TSRDIR 2,15 2,14 2,51 
TSRESQ 2,15 2,80 2,51 
BSRDIR 2,15 2,15 2,52 
BSRESQ 2,15 2,80 2,52 

 

 
Figura 5.20 – Diagramas de esforços axiais e momentos fletores de um contêiner sem aberturas e apoiado em 
balanço. 

 
5.4.3 20HC - Com aberturas, apoio direto 
 

De forma similar ao modelo computacional do item 5.4.1, porém com as aberturas 

mencionadas no item 5.2, observou-se que ao longo da direção transversal do contêiner, 

houve um deslocamento significativo na região da testeira da porta (DH), superior à 22 mm, 

bem como os painéis laterais próximos à porta que gradualmente, do piso ao teto, revelam tal 
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efeito. O painel de extremidade (EP) não mostrou nenhum deslocamento significativo ao longo 

da direção transversal (Figura 5.21). 

 

 
Figura 5.21 – Deslocamentos na direção transversal do contêiner (mm). 

 
Na direção longitudinal do contêiner, observaram-se deslocamentos significativos nos 

painéis laterais (SP) e de extremidade (EP) na ordem de 1,34 mm, conforme a Figura 5.22.   

 

 
Figura 5.22 – Deslocamentos na direção longitudinal do contêiner (mm). 
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Para os deslocamentos verticais, os painéis laterais (SP) e de extremidade (EP) 

mostraram valores desprezíveis se comparados ao painel de topo (RP), com valores 

superiores à 9,55 mm (Figura 5.23). 

 

 
Figura 5.23 – Deslocamentos verticais (mm). 

 
A Tabela 5.13 exibe os valores dos deslocamentos conforme as combinações de carga 

em relação aos painéis analisados. 

 
Tabela 5.13 - Deslocamentos em relação às combinações de cargas e empilhamento. 

MODELO COMPUCIONAL 03 – COM ABERTURAS – APOIOS NAS EXTREMIDADES 

COMBINAÇÕES COMBINAÇÃO 1 
(1,4CP+1,5CA) 

COMBINAÇÃO 2 
(1,4CP+1,5CA+0,84VX) 

COMBINAÇÃO 3 
(1,4CP+1,5CA+0,84Vy) 

PAINÉIS 
ANALISADOS RP – Roof Panel SP – Sidewall Panel EP – Endwall Panel 

EMPILHAMENTO Dz Mín. 
(mm) 

Dz Máx. 
(mm) 

Dx Mín. 
(mm) 

Dx Máx. 
(mm) 

Dy Mín. 
(mm) 

Dy Máx. 
(mm) 

1P -9,11   -    -9,68   22,47  -1,19   0,62  
2P -9,17   -    -9,73   22,47  -1,19   0,63  
3P -9,23   -    -9,77   22,47  -1,18   0,63  
4P -9,29   -    -9,82   22,47  -1,18   0,63  
5P -9,34   -    -9,87   22,47  -1,18   0,63  
6P -9,40   -    -9,92   22,47  -1,18   0,63  
7P -9,46   -    -9,96   22,47  -1,18   0,63  
8P -9,52   -    -10,01   22,47  -1,26   0,65  
9P -9,57   -    -10,06   22,47  -1,34   0,80  

 

 

Além das colunas de canto (DCP e ECP), onde as tensões obtidas alcançaram valores 

próximos a 90 MPa, foram detectados valores máximos nas bordas dos painéis laterais (SP) 
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na ordem de 330 MPa, de acordo com a análise das tensões de von Mises (Tabela 5.14 e 

Figura 5.24Figura 5.14). 

 
Tabela 5.14 - Tensões de von Mises em relação às combinações de cargas e empilhamento. 

MODELO COMPUTACIONAL 03 – COM ABERTURAS – APOIOS NAS EXTREMIDADES 

COMBINAÇÕES COMBINAÇÃO 1 
(1,4CP+1,5CA) 

COMBINAÇÃO 2 
(1,4CP+1,5CA+0,84VX) 

COMBINAÇÃO 3 
(1,4CP+1,5CA+0,84Vy) 

PAINÉIS 
ANALISADOS RP – Roof Panel SP – Sidewall Panel EP – Endwall Panel 

EMPILHAMENTO σVM 
(MPa) 

σVM 
(MPa) 

σVM 
(MPa) 

1P  76,02   329,91   22,99  
2P  75,98   330,37   23,44  
3P  75,98   330,86   28,96  
4P  75,98   331,44   38,61  
5P  75,89   331,83   48,26  
6P  75,87   332,45   62,61  
7P  75,85   332,84   67,57  
8P  75,85   333,37   77,23  
9P  75,85   333,93   86,90  

 

 

 
Figura 5.24 – Análise das tensões, segundo conceito de von Mises (MPa). 

 
A Tabela 5.15 e a Figura 5.25 apresentam os esforços solicitantes dos elementos de 

barra que constituem a estrutura do contêiner marítimo. Para as colunas de canto (FCP e 

ECP) foram analisados os esforços solicitantes axiais. Para as vigas laterais superiores e 

inferiores (TSR e BSR) foram analisados os momentos fletores e os deslocamentos nestas 

barras. 
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Tabela 5.15 – Esforços solicitantes e deslocamentos nos elementos de barras para o modelo computacional de 
um contêiner com aberturas e apoiado nas extremidades. 

MODELO COMPUTACIONAL 03 – COM ABERTURAS – APOIOS NAS EXTREMIDADES 

ELEMENTO 
ESTRUTURAL 

COMBINAÇÃO 1 
(1,4CP+1,5CA) 

COMBINAÇÃO 2 
(1,4CP+1,5CA+0,84Vx) 

COMBINAÇÃO 3 
(1,4CP+1,5CA+0,84Vy) 

ESFORÇOS SOLICITANTES AXIAIS (kN) 
FCPDIR -266,82 -270,77 -270,18 
FCPESQ -266,76 -268,84 -270,12 
ECPDIR -241,23 -253,96 -243,95 
ECPESQ -241,11 -234,36 -243,83 

MOMENTOS FLETORES (kN.mm) 
TSRDIR -367,04 -912,93 -618,42 
TSRESQ -367,06 -937,09 -617,56 
BSRDIR -6.513,16 -9.670,29 -7.335,04 
BSRESQ -6.532,88 -9.563,10 -7.355,69 

DESLOCAMENTOS (mm) 
TSRDIR 1,87 3,73 3,07 
TSRESQ 1,87 3,98 3,08 
BSRDIR 7,55 8,20 7,95 
BSRESQ 7,53 8,20 7,92 

 

 
Figura 5.25 – Diagramas de esforços axiais e momentos fletores de um contêiner com aberturas e apoiado nas 
extremidades. 

 
5.4.4 20HC - Com aberturas, em balanço 
 

Análogo ao modelo computacional do item 5.4.2, porém com as aberturas 

mencionadas no item 5.2, este modelo revelou um deslocamento expressivo na região da 

testeira da porta (DH), superiores à 33 mm, assim como os painéis laterais (SP) próximo à 
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porta que gradualmente, do piso ao teto, revelam tal efeito. O painel de extremidade (EP) não 

mostrou nenhum deslocamento significativo na direção transversal (Figura 5.26). 

 

 
Figura 5.26 – Deslocamentos na direção transversal do contêiner (mm). 

 
Da mesma forma que no item 5.4.2, para os deslocamentos na direção longitudinal, 

observou-se o deslocamento da parte superior do contêiner em relação à parte inferior. Além 

deste efeito acontecer devido ao apoio em balanço, as aberturas também contribuíram 

significativamente para que isto ocorra. Tais deslocamentos chegam a ser superiores a 7,25 

mm (Figura 5.27). 

 

 
Figura 5.27 – Deslocamentos na direção longitudinal do contêiner (mm). 

 
Em relação aos deslocamentos verticais, nota-se na região do contêiner em balanço 

valores muito acentuados. Nos painéis laterais (SP), e no painel de topo (RP), próximos à 
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abertura da porta, detectou-se deslocamentos superiores a 55 mm. Enquanto na região 

oposta ao balanço, o painel de extremidade (EP) e os painéis laterais (SP) não tiveram 

deslocamentos significativos para o eixo vertical (Figura 5.28). 

 

 
Figura 5.28 – Deslocamentos verticais (mm). 

 

A Tabela 5.16 exibe os valores dos deslocamentos conforme as combinações de carga 

em relação aos painéis analisados. 

 
Tabela 5.16 - Deslocamentos em relação às combinações de cargas e empilhamento. 

MODELO COMPUCIONAL 04 – COM ABERTURAS – APOIO EM BALANÇO 

COMBINAÇÕES COMBINAÇÃO 1 
(1,4CP+1,5CA) 

COMBINAÇÃO 2 
(1,4CP+1,5CA+0,84VX) 

COMBINAÇÃO 3 
(1,4CP+1,5CA+0,84Vy) 

PAINÉIS 
ANALISADOS RP – Roof Panel SP – Sidewall Panel EP – Endwall Panel 

EMPILHAMENTO Dz Mín. 
(mm) 

Dz Máx. 
(mm) 

Dx Mín. 
(mm) 

Dx Máx. 
(mm) 

Dy Mín. 
(mm) 

Dy Máx. 
(mm) 

1P -55,92   1,60  -19,37   35,54  -6,87   0,24  
2P -55,92   1,60  -19,50   37,65  -6,98   0,23  
3P -55,92   1,60  -19,58   39,01  -7,04   0,22  
4P -55,92   1,60  -19,65   40,08  -7,10   0,22  
5P -55,92   1,60  -19,71   41,20  -7,14   0,21  
6P -55,92   1,60  -19,75   42,48  -7,18   0,21  
7P -55,92   1,60  -19,79   43,75  -7,20   0,21  
8P -55,92   1,60  -19,82   44,78  -7,23   0,21  
9P -55,92   1,60  -19,23   33,63  -7,26   0,21  

 

 

Para este modelo computacional, desta vez, as tensões expressivas se concentraram 

nas bordas dos painéis laterais (SP), próximas as aberturas, onde os valores máximos 
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ultrapassaram à tensão de escoamento do aço anticorrosivo, que é de 350 MPa (Tabela 5.17 

Figura 5.29). 

 
Tabela 5.17 - Tensões de von Mises em relação às combinações de cargas e empilhamento. 

MODELO COMPUTACIONAL 04 – COM ABERTURAS – APOIO EM BALANÇO 

COMBINAÇÕES COMBINAÇÃO 1 
(1,4CP+1,5CA) 

COMBINAÇÃO 2 
(1,4CP+1,5CA+0,84VX) 

COMBINAÇÃO 3 
(1,4CP+1,5CA+0,84Vy) 

PAINÉIS 
ANALISADOS RP – Roof Panel SP – Sidewall Panel EP – Endwall Panel 

EMPILHAMENTO σVM 
(MPa) 

σVM 
(MPa) 

σVM 
(MPa) 

1P  80,83   790,22   27,17  
2P  80,86   809,21   27,17  
3P  80,87   821,45   27,16  
4P  80,89   830,69   27,16  
5P  80,92   838,82   27,16  
6P  80,94   844,78   27,16  
7P  80,96   850,75   27,16  
8P  80,96   855,58   27,16  
9P  80,96   772,14   27,15  

 
 

 
Figura 5.29 – Análise das tensões, segundo conceito de von Mises (MPa). 

 
A Tabela 5.18Tabela 5.12 e a Figura 5.30 apresentam os esforços solicitantes dos 

elementos de barra que constituem a estrutura do contêiner marítimo. Para as colunas de 

canto (FCP e ECP) foram analisados os esforços solicitantes axiais. Para as vigas laterais 

superiores e inferiores (TSR e BSR) foram analisados os momentos fletores e os 

deslocamentos nestas barras. 
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Tabela 5.18 – Esforços solicitantes e deslocamentos nos elementos de barras para o modelo computacional de 
um contêiner com aberturas e apoiado em balanço. 

MODELO COMPUTACIONAL 04 – COM ABERTURAS – APOIO EM BALANÇO 

ELEMENTO 
ESTRUTURAL 

COMBINAÇÃO 1 
(1,4CP+1,5CA) 

COMBINAÇÃO 2 
(1,4CP+1,5CA+0,84Vx) 

COMBINAÇÃO 3 
(1,4CP+1,5CA+0,84Vy) 

ESFORÇOS SOLICITANTES AXIAIS (kN) 
FCPDIR 3,97 5,62 4,32 
FCPESQ 3,84 3,39 4,17 
ECPDIR 13,01 3,98 15,46 
ECPESQ 13,12 25,33 15,59 

MOMENTOS FLETORES (kN.mm) 
TSRDIR -1.862,47 -2.878,67 -2.142,92 
TSRESQ -1.859,87 -1.575,10 -2.140,42 
BSRDIR -31.290,87 -37.359,72 -35.664,27 
BSRESQ -31.298,42 -33.223,92 -35.674,79 

DESLOCAMENTOS (mm) 
TSRDIR 52,58 67,82 59,53 
TSRESQ 52,49 51,35 59,43 
BSRDIR 50,56 65,07 57,17 
BSRESQ 50,48 49,38 57,08 

 

 
Figura 5.30 – Diagramas de esforços axiais e momentos fletores de um contêiner com aberturas e apoiado em 
balanço. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O contêiner é um dispositivo capaz de realizar o trabalho que seria feito por dezenas 

de pessoas ao embarcar uma determinada mercadoria em um navio, o que ilustra sua 

importância na cadeia logística. Somente no século XX, e com o apoio da ISO, houve sucesso 

ao criar e padronizar dispositivos metálicos que pudessem transportar uma vasta gama de 

mercadorias e que poderiam ser embarcados em modais marítimos de forma racional e 

organizada. 

O contêiner marítimo possui uma vida útil de dez anos, sendo que depois deste período 

são descartados pela cadeia logística. Por razões de economia, muitos desses contêineres 

são abandonados em pátios de portos do mundo todo.  Com o aumento das transações 

comerciais internacionais, este montante gera um passivo ambiental na localidade em que 

estes portos se encontram. 

Este trabalho se propôs a fazer a análise da estrutura do contêiner marítimo. Foi 

realizada uma investigação de todos os elementos estruturais, definindo uma terminologia 

para cada elemento na língua portuguesa. Da mesma forma, foi realizada uma investigação 

sobre os materiais e suas propriedades, um breve relato dos processos de fabricação e uma 

atenção especial ao aço anticorrosivo - nome comercial para o aço estrutural anticorrosivo. 

Foram descritos cada um dos elementos constituintes, com suas medidas e seu 

posicionamento em relação aos outros elementos. 

Apesar da utilização do contêiner marítimo como edificação ocorrer há mais de vinte 

anos (JONES PARTNERS, 2016), este sistema construtivo ainda é pouco estudado. A 

arquitetura em contêineres ainda está em desenvolvimento, e vimos que em regiões onde 

eles existem em abundância e sem políticas habitacionais assertivas, a própria população se 

utiliza deste recurso de forma amadora. 

Contudo, esta pesquisa constatou uma grande variedade de aplicações para a 

construção em contêineres com sua utilização nos setores econômicos como residências, 

hotelaria, comércio e serviços e no setor público.  

O sistema construtivo em contêineres requer necessidades especificas, mas não 

complexas, quanto a sua execução. Da mesma forma que uma construção em aço, ele requer 

um planejamento detalhado para sua implantação, desde a fase do projeto conceitual até a 

fase de acabamento e entrega do imóvel ao cliente. 

Foi constatado um bom custo-benefício para sua implantação, onde estudos 

realizados verificaram uma redução em torno de 30% do custo final da obra e 20% do 

cronograma de execução, se comparados a uma construção convencional em concreto 

armado e alvenaria de vedação. Aliado à compatibilidade em associar-se a sistemas 

construtivos, técnicas e materiais considerados sustentáveis, a construção com o uso de 
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contêineres proporciona ao usuário um rápido retorno do seu investimento durante sua 

moradia, com relevantes ganhos ambientais. 

Quanto à análise estrutural do contêiner marítimo, verificou-se a importância do uso 

do Método dos Elementos Finitos na simulação de seu comportamento. O software utilizado 

foi o SAP2000, versão 14.2.4, que se mostrou adequado e coerente com o propósito da 

pesquisa. 

Foram gerados modelos computacionais utilizando-se elementos de barra e elementos 

de casca, com a adoção da malha de elementos finitos que leva a resultados mais refinados 

em um menor tempo de processamento. Foram simuladas quatro hipóteses, modificando-se 

as condições de apoio e introduzindo aberturas no contêiner. 

Para o primeiro modelo computacional - apoiado nas extremidades e sem aberturas 

laterais, mesmo submetido a cargas normais e da ação do vento resultante do empilhamento 

de oito contêineres sobre ele, verificou -se deslocamentos nas chapas dos painéis laterais e 

de extremidade de baixa magnitude. Estes deslocamentos se apresentavam de forma 

localizada, ora no centro dos painéis deslocando-se para dentro do contêiner, ora na 

extremidade dos painéis deslocando-se para fora do mesmo. Vale lembrar que, para as 

tensões de von Mises, verificou-se uma concentração na região das colunas de canto (CF), 

abaixo do limite de resistência do material. 

O segundo modelo computacional – apoiado em balanço e sem abertura laterais, que 

submetido a ação do vento situado no último pavimento de nove contêineres, constatou-se 

deslocamentos transversais ao contêiner na região sobre o apoio mais próximo ao balanço, 

com valores consideráveis. No sentido longitudinal, verificou-se deslocamentos na região 

superior do contêiner principalmente na região em balanço. Já no sentido vertical, os maiores 

deslocamentos também foram localizados na região em balanço. Para a análise das tensões 

de von Mises, foi detectado maior concentração na região do apoio mais próximo ao balanço, 

chegando a valores equivalentes à metade da tensão de escoamento do aço especificado. 

Já para o terceiro modelo computacional – apoiado nas extremidades e com aberturas 

laterais, submetido aos mesmos carregamentos do primeiro modelo, verificou-se grandes 

deslocamentos no sentido transversal ao contêiner enquanto que para o sentido longitudinal, 

encontraram-se deslocamentos concentrados na região interna das chapas, bem como o 

oposto na periferia destas. Não houve deslocamentos significativos no sentido vertical. Para 

a análise das tensões de von Mises, além da concentração de tensões na região das colunas 

de canto, foi observado o surgimento de grandes valores concentrados na região inferior do 

contêiner, nas bordas das chapas laterais próximas as aberturas. 

Por fim, para o quarto modelo computacional – apoiado em balanço e com aberturas 

laterais, submetido de forma semelhante às cargas do segundo modelo, foi observado 

grandes deslocamentos, no sentido transversal ao contêiner, localizado próximo a testeira da 
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porta (DH) e nas bordas das chapas laterais próximas as aberturas. Para o sentido 

longitudinal, foram detectados deslocamentos consideráveis na parte superior do contêiner, 

sobretudo na região em balanço do mesmo. Já para os deslocamentos verticais, foram 

observados deslocamentos de grande magnitude na região em balanço do contêiner. 

Segundo a análise das tensões de von Mises, constatou-se valores próximos a tensão de 

escoamento do aço anticorrosivo. 

Em relação aos modelos apresentados, verifica-se que, além do aumento gradativo 

dos carregamentos normais e das ações resultantes do vento, a supressão parcial ou total 

dos painéis considerados estruturais em lugar de aberturas compromete substancialmente o 

comportamento estrutural do contêiner que foi concebido para suportar grandes solicitações 

durante sua vida útil no setor logístico. 

Desta forma, sugere-se a adoção de reforços nas regiões mais comprometidas, ora 

causado pelos efeitos dos carregamentos, ora causado pela supressão parcial ou total de 

painéis estruturais. Especificamente, para o quarto modelo computacional, vê-se inviável o 

emprego de reforços estruturais para diminuir os deslocamentos e tensões. 

Como fruto desta pesquisa, são propostos alguns temas para futuros trabalhos: 

 Identificar, analisar e eliminar as patologias construtivas provenientes de técnicas 

construtivas amadoras em contêineres marítimos; 

 Propor soluções de reforços para os casos estudados neste trabalho e analisar o 

comportamento estrutural destes; 

 Analisar a influência das dimensões das aberturas e o comportamento do contêiner; 

 Analisar o comportamento estrutural para um edifício de múltiplos andares feito com 

contêineres marítimos; 

 Desenvolver e simular em situação real as solicitações mecânicas provenientes do uso 

do contêiner como habitação; 

 Analisar o conforto termoacústico para edificações construídas em contêineres sob os 

aspectos climáticos das diferentes regiões brasileiras; 

 Desenvolver e aplicar estudo de viabilidade econômica para construções em 

contêineres comparando-os à métodos construtivos convencionais da construção civil 

brasileira;  

 Aprofundar e melhorar as boas práticas já utilizadas pela cadeia produtiva da 

construção civil brasileira para o contêiner marítimo. 
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APÊNDICE A – ELEMENTOS ESTRUTURAIS E SUAS PROPRIEDADES 
 

Através deste capítulo abordaremos a geometria e suas propriedades geométricas de 

todos os elementos estruturais identificados na etapa de investigação da estrutura de um 

contêiner e de caráter utilitário para este trabalho. 

 

Conectores de canto (CF – Corner fitting) 

 

Os conectores de canto são peças fabricadas através do processo de fundição e 

possuem característica volumétrica distinta dos outros elementos. Sua função é de realizar a 

ligação entre as faces estruturais do contêiner. Suas dimensões foram padronizadas de 

acordo com a ISO-1161, conforme a Figura A.1 e Figura A.2. 
 

 
Figura A.1 – (CF) Vista isométrica de um conector de canto. 
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Figura A.2 – (CF) Dimensões de um conector de canto segundo a ISO 1161 (ISO, 1984). 

 
 
Coluna de canto da porta (DCP – Door corner post) 

 

As colunas de canto da porta, como sua denominação diz, estão localizadas na região 

da porta do contêiner. Este elemento é composto por dois perfis: o primeiro, situado na parte 

externa do conjunto, um perfil de seção irregular e o segundo, situado na parte interna do 

conjunto, um perfil laminado. Suas dimensões estão ilustradas conforme a Figura A.3. 
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Figura A.3 – (DCP) Seção transversal de uma coluna de canto da porta. 

 
Coluna de canto da extremidade (ECP – End corner post) 

 

As colunas de canto da extremidade estão localizadas na parte posterior do contêiner. 

São constituídas de um perfil de seção irregular com espessura de 6 mm, conforme a Figura 

A.4. 

 

 
Figura A.4 – (ECP) Seção transversal de uma coluna de canto da extremidade. 
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Verga da porta (DH- Door header) 

 

A verga da porta trata de um perfil cujo sua conformação o transformou em uma seção 

tubular de formato irregular, conforme Figura A.5. 

 

 
Figura A.5 – (DH) Seção transversal da verga da porta. 

 
Contraverga da porta (DS – Door sill) 

 

A contraverga da porta, localizada na parte inferior da abertura da porta, é um perfil de 

seção irregular e com espessura de 4,5 mm, conforme Figura A.6. 
 

 
Figura A.6 – (DS) Seção transversal da contraverga da porta. 
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Viga superior de extremidade (TER – Top end rail) 

A viga superior de extremidade localizado na parte posterior do contêiner, é um perfil 

tubular com 62,5 mm de altura por 60 mm de largura e com a parede de 3,2 mm de espessura, 

conforme a Figura A.7. 

 

 
Figura A.7 – (TER) Seção transversal de uma viga superior de extremidade. 

 
Viga inferior de extremidade (BER – Bottom end rail) 

 

A viga inferior de extremidade também localizada na parte posterior do contêiner 

possui configurações diferentes para cada tipo de contêiner. Para contêineres de 20 pés, 

teremos um perfil de seção irregular com espessura de 4,5 mm, conforme a Figura A.8.  

 

 
Figura A.8 – (BER1) Seção transversal de uma viga inferior de extremidade para contêiner de 20 pés. 
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Para contêineres de 40 pés, teremos um conjunto formado por um tubo de seção 

quadrada com parede de 3 mm de espessura e um perfil de seção irregular com espessura 

de 4,5 mm, conforme a Figura A.9 e Figura A.10. 

 

 
Figura A.9 – (BER2) Seção transversal de uma viga inferior de extremidade para contêiner de 40 pés. 

 

 
Figura A.10 – (BER3) Seção transversal de uma viga inferior de extremidade para contêiner de 40 pés. 

 
Viga superior lateral (TSR – Top side rail) 

 

As vigas superiores laterais são tubos de seção quadrada, que suportam os painéis 

laterais (SP) e de topo (RP) e estão ligadas aos conectores de canto (CF) das estruturas da 

porta e da extremidade, suas dimensões estão ilustradas conforme a Figura A.11. 
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Figura A.11 – (TSR) Seção transversal de uma viga superior lateral. 

 
Viga inferior lateral (BSR – Bottom side rail)  

 

As vigas inferiores laterais, da mesma forma que as vigas superiores laterais (TSR), 

suportam os painéis laterais (SP) e ligam as estruturas da porta e da extremidade através dos 

conectores de canto. Constituem a partir de perfis de seção aberta conforme a Figura A.12. 

 

 
Figura A.12 – (BSR) Seção transversal de uma viga inferior lateral. 

 
Travessas (CM – Cross members) 

As travessas estão localizadas na estrutura inferior do contêiner e sua distribuição 

difere de acordo com o tamanho do mesmo.  
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Para contêineres de 20 pés, temos dois perfis de seção aberta, ambos com 4,5 mm de 

espessura, conforme a Figura A.13 e a Figura A.14. 

 

 
Figura A.13 – (CM1) Seção transversal de uma travessa do tipo 1. 

 

 
Figura A.14 – (CM2) Seção transversal de uma travessa do tipo 2. 

 
Já para os contêineres de 40 pés, além dos perfis mencionados acima, temos mais 

dois perfis, um perfil de seção aberta com 4,5 mm de espessura e outro um tubo de seção 

retangular com 4 mm de espessura, conforme a Figura A.15 e a Figura A.16. 
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Figura A.15 – (CM3) Seção transversal de uma travessa do tipo 3. 

 

 
Figura A.16 – (CM4) Seção transversal de uma travessa do tipo 4. 

 
Encaixe transversal para empilhadeira (FP – Forklift pocket) 

 

Este dispositivo está disponível somente para os contêineres de 20 pés, sendo que 

são três chapas: uma soldada nas abas superiores das travessas (CM) e outras duas soldadas 

nas abas inferiores das mesmas travessas (CM), suas dimensões são ilustradas conforme a 

Figura A.17 e Figura A.18. 
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Figura A.17 – (FP1) Dimensões da chapa superior do encaixe transversal para empilhadeira. 

 

 
Figura A.18 – (FP2) Dimensões da chapa inferior do encaixe transversal para empilhadeira. 

 
Encaixe longitudinal para empilhadeira (GT – Gooseneck tunnel) 

 

Este dispositivo tem a mesma finalidade em relação aos encaixes transversais para 

empilhadeira, porém está disposto no sentido longitudinal e está disponível somente para os 

contêineres de 40 pés. Por sua vez, é constituído por dois perfis e espaçados entre si, de 

modo com que um equipamento seja capaz de levantar o contêiner. Suas dimensões estão 

ilustradas conforme a Figura A.19. 
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Figura A.19 – (GT) Seção transversal do encaixe longitudinal para empilhadeira. 

 
Painel de extremidade (EP – Endwall panel) 

 

O painel de extremidade fecha o quadro estrutural da extremidade, constituído por dois 

painéis trapezoidais de 1019 mm de largura, conforme Figura A.20. 

 

 
Figura A.20 – (EP) Seção transversal da chapa trapezoidal para o painel de extremidade. 

 
Painéis laterais (SP – Sidewall panel) 

 

Os painéis laterais diferenciam-se de acordo com o tamanho do contêiner, e possuem 

uma característica estrutural peculiar e muito importante para a arquitetura em contêineres: 

nas extremidades dos painéis, as chapas possuem maior espessura em relação às chapas 

localizadas na região central destes painéis. 

Para os contêineres de 20 pés, são utilizados cinco chapas trapezoidais, sendo que duas, 

localizadas nas extremidades, possuem espessura de 2 mm (Figura A.21) enquanto que as 

outras três, localizadas no centro do painel, possuem espessura de 1,6 mm (Figura A.22). 
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Figura A.21 – (SP1) Seção transversal da chapa trapezoidal das extremidades do painel lateral para contêiner de 

20 pés. 

 

 
Figura A.22 – (SP2) Seção transversal da chapa trapezoidal no centro do painel lateral para contêiner de 20 pés. 

 
Para os contêineres de 40 pés, são utilizados onze chapas trapezoidais, sendo que 

duas, localizadas nas extremidades, possuem espessura de 2 mm (Figura A.23) enquanto 

que as outras nove, localizadas no centro do painel, possuem espessura de 1,6 mm (Figura 

A.24 e Figura A.25). 

 

 
Figura A.23 – (SP3) Seção transversal da chapa trapezoidal das extremidades do painel lateral para contêiner de 

40 pés. 

 

 
Figura A.24 – (SP4) Seção transversal da chapa trapezoidal no centro do painel lateral para contêiner de 40 pés. 

 

 
Figura A.25 – (SP5) Seção transversal da chapa trapezoidal no centro do painel lateral para contêiner de 40 pés. 
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Painel de topo (RP – Roof panel) 

 

As chapas trapezoidais do painel de topo possuem em suas ondas externas um 

abaulamento que coincide com o plano da onda interna, garantindo maior rigidez ao conjunto. 

Estas chapas são soldadas nos elementos que se encontram na região superior do contêiner. 

Tanto os contêineres de 20 pés quanto os contêineres de 40 pés possuem chapas 

idênticas, porém de acordo com a área a ser coberta, o contêiner de 20 pés precisa de cinco 

chapas trapezoidais enquanto que para os contêineres de 40 pés necessitam de onze chapas 

para cobrir o painel de topo, conforme Figura A.26.  

 

 
Figura A.26 – (RP) Seção transversal da chapa trapezoidal do painel de topo. 
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Propriedades geométricas 

 

Diante de todos os elementos identificados pela investigação estrutural, conforme a 

Tabela A.0.1, seguem suas propriedades geométricas. 

 
Tabela A.0.1 – Propriedades geométricas dos elementos estruturais para contêineres de 20 e 40 pés. 

ELEMENTO CONTÊINER ÁREA (mm²) Ix (mm4) Iy (mm4) 
DCP Ambos 3.005,87 14.635.673,94 12.922.922,58 

ECP Ambos 3.749,18 18.326.565,54 1.129.665,67 

DH Ambos 1.817,87 4.854.787,16 3.448.958,26 

DS Ambos 1.668,28 4.949.056,13 3.979.290,18 

TER Ambos 740,95 430.103,48 403.264,65 

BER1 20HC 1.380,13 3.881.985,65 1.190.830,10 

BER2 40HC 640,16 332.167,95 332.216,73 

BER3 40HC 1.783,56 3.371.362,24 11.094.433,03 

TSR Ambos 740,95 430.103,48 403.264,65 

BSR Ambos 1.115,95 2.252.333,68 162.456,13 

CM1 Ambos 883,56 1.830.954,37 158.319,19 

CM2 Ambos 1.025,31 2.252.812,28 465.320,91 

CM3 40HC 613,56 743.900,52 30.242,05 

CM4 40HC 2.025,06 6.635.859,83 4.599.836,47 

FP1 Ambos 1.098,00 823,50 12.256.974,00 

FP2 Ambos 2.160,00 6.480,00 23.328.000,00 

GT 40HC 761,94 1.720.546,44 241.863,41 

EP Ambos 5.068,77 2.093.571,14 1.740.546.623,33 

SP1 20HC 2.353,06 497.295,75 239.444.878,73 

SP2 20HC 5.671,36 1.200.630,29 5.240.478.411,49 

SP3 40HC 2.375,06 504.498,04 246.226.750,77 

SP4 40HC 7.600,21 1.613.370,65 12.620.082.498,68 

SP5 40HC 946,83 200.628,91 24.355.857,59 

RP Ambos 11.427,42 984.952,51 25.843.248.496,77 
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APÊNDICE B – METODOLOGIA DE MODELAGEM COMPUTACIONAL 
UTILIZANDO O SAP2000 
 

Este apêndice tem o intuito de contribuir com o leitor deste trabalho para replicar os 

modelos criados e auxiliá-los futuramente caso venham dar continuidade nesta pesquisa. 

 

Importação de modelo 3D 

Ao clicar no ícone do programa, a tela inicial se abre. A primeira ação que se 

recomenda fazer é salvar o arquivo, para tal, vá em FILE → SAVE AS, ou digite F12 e 

determine como será nomeado e onde ficará armazenado. Salve o arquivo ao longo da 

modelagem com o intuito de não perder as informações caso o programa fecha por algum 

conflito do sistema. 

Configure as unidades de medidas que se pretende trabalhar. No canto inferior direito 

há uma caixa de opções para este tipo de configuração. 

Para iniciar a modelagem computacional, o usuário tem três opções, a primeira opção 

é a importação de arquivos em diversos formatos, a segunda opção é criação de um modelo 

através de templates configuráveis e a terceira opção é a modelagem manual. Esta última 

requer maiores habilidades do usuário com a interface do software. No caso deste trabalho, 

foi adotada a primeira opção. 

Para isto, clique na barra do menu FILE → IMPORT → AUTOCAD .DXF FILE. 

A seguir, escolha o arquivo de extensão DXF para importação e clique em ABRIR. 

Na janela IMPORT INFORMATION, verificar e configurar a direção global vertical para 

o eixo z, bem como o sistema de unidades e clique em OK. 

Em seguida, na janela DXF IMPORT, atribuir as camadas (layers) do modelo 3D 

importado para os elementos de barra (Figura B.1) e para os elementos de casca (Figura B.2), 

clicar em OK. 

 

 
Figura B.1 – Atribuição da camada do modelo 3D para os elementos de barra. 
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Figura B.2 – Atribuição da camada do modelo 3D para os elementos de casca. 

 
Configurações do programa 

Após a importação do modelo tridimensional, é importante realizar a configuração de 

todos os parâmetros inerentes ao processamento do modelo e até mesmo da interface visual, 

caso seja opção do usuário.  

Para modificar a cor do plano de fundo, vá em OPTIONS → COLORS → DISPLAY.  

Logo em seguida escolha a cor desejada em BACKGROUND → OK (Figura B.3). 

 

 
Figura B.3 – Opções de cores e linhas para tela de entrada. 

 
O programa permite ao longo da modelagem, configurar diversas opções de exibição 

para a janela que estiver ativada, vá em VIEW → SET DISPLAY OPTIONS, ou simplesmente 

digite CTRL+E, dependendo do plano de fundo, selecione a melhor opção de visualização no 

campo VIEWS BY COLORS OF em seguida clique em OK (Figura B.4). 
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Figura B.4 – Opções de exibição para janela ativada. 

 
Para atribuir os tipos de apoios do modelo, ir em VIEW → SET 2D. Em seguida surge 

uma janela onde pode-se optar por um dos três planos correspondentes a vistas 2D.  

Selecione a opção X-Y PLANE e certifique-se que o valor do campo é zero (Figura 

B.5), confirme com OK. 

 

 
Figura B.5 – Configuração das vistas em 2D. 

 
Selecionar os nós designados a comportar-se como apoios da estrutura (Figura B.6).  

 

 
Figura B.6 – Seleção de nós para apoios. 
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Em seguida acesse ASSIGN → JOINT → RESTRAINTS. Na janela JOINT 
RESTRAINTS, selecione as opções para restrição à translação, ou simplesmente clique na 

melhor opção de restrição para apoios no campo FAST RESTRAINTS, conforme a Figura 

B.7, depois OK. 
 

 
Figura B.7 – Configuração de restrição dos nós. 

 
Em seguida, selecione o modo de vista 3D (Figura B.8). 

 

 
Figura B.8 – Modos de vista. 

 
Para configurar as propriedades dos materiais a serem utilizados no modelo, acesse 

DEFINE → MATERIALS. 

Na janela DEFINE MATERIALS, clicar em ADD NEW MATERIAL (Figura B.9) e 

preencha os dados referente ao material criado nos campos indicados conforme Figura B.10, 

confirme depois com OK. Repita esta operação para cada material a ser especificado. 

 

 
Figura B.9 – Configuração de materiais. 
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Figura B.10 – Propriedades dos materiais (Aço anticorrosivo). 

 
Em seguida, para configurar as seções geométricas dos elementos de barras, vá em 

DEFINE → SECTION PROPERTIES → FRAME SECTIONS. Na janela FRAME 
PROPERTIES, clique em ADD NEW PROPERTY (Figura B.11). 
 

 
Figura B.11 – Criação de nova seção para elementos de barra. 

 
Logo após, na janela ADD FRAME SECTION PROPERTY (Figura B.12), escolha um 

dos tipos de seções convencionais em aço.  
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Figura B.12 – Opção de seções convencionais em aço para elementos de barras. 

 
Preencha os dados necessários da seção a ser configurada nos campos indicados 

(Figura B.13) e confirme clicando em OK. Recomenda-se a atribuição de cores para 

diferenciar as seções durante a visualização do modelo. 

 

 
Figura B.13 – Configuração de seção aberta. 

 
Para este trabalho, foi necessária a criação de seções não convencionais em aço. Para 

isso, clique em OTHER no campo SELECT PROPERTY TYPE. 

Em seguida, selecione o botão SECTION DESIGNER (Figura B.14). 
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Figura B.14 – Seleção do editor de seções. 

 
Nomeie e atribua um material a seção a ser criada, atribua também uma cor para 

diferenciar a visualização do modelo. Após isso, clique no botão SECTION DESIGNER 

(Figura B.15).   

 

 
Figura B.15 – Configuração de seções não convencionais. 
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Crie a seção desejada utilizando o editor de seções, procure coincidir o centro de 

gravidade da seção com os eixos de origem, terminada a edição, clicar em DONE → OK 

(Figura B.16). 

 

 
Figura B.16 – Editor de seções. 

 
De forma análoga, devem-se configurar as seções dos elementos de casca. Para isso, 

acesse em DEFINE → SECTIONS PROPERTIES → AREA SECTIONS. 

Na janela AREA SECTIONS (Figura B.17), verificar a opção SHELL no campo SELECT 
SECTION TYPETO ADD, depois clique em ADD NEW SECTION. 

 

 
Figura B.17 – Configuração de nova seção para elementos de casca. 

 
Em seguida, preencha os dados referentes à seção a ser criada nos campos indicados, 

conforme Figura B.18, depois confirme clicando em OK → OK. Repetir este processo para 

cada seção a ser criada. 
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Figura B.18 – Configuração de seção para elementos de casca. 

 
Após as configurações para unidades de medida, a orientação principal nos eixos 

globais, as especificações dos materiais e seções geométricas faz-se necessário criar e 

configurar os tipos de carregamentos e suas combinações, de acordo com as normas ABNT 

descritas no item 5.3.8. 

Para definir os tipos de carregamentos, vá em DEFINE → LOAD PATTERNS, na 

janela DEFINE LOAD PATTERNS, digite o nome do carregamento a ser criado no campo 

LOAD PATTERN NAME, escolha o tipo de carregamento no campo TYPE, defina o fator de 

multiplicação no campo SELF WEIGHT MULTIPLIER e clique no botão ADD NEW LOAD 
PATTERN ou no botão MODIFY LOAD PATTERN caso queira renomear ou mudar algum 

parâmetro do tipo de carregamento. Repita esta operação para definir todos os tipos de 

carregamentos necessários ao modelo computacional, por fim, confirme com OK (Figura 

B.19).  
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Figura B.19 – Configuração dos tipos de carregamentos. 

 

Utilize as setas para cima ou para baixo para ordenar os tipos de carregamentos, isso 

ajudará na organização das combinações de carregamentos a serem descritas a seguir. Para 

este exemplo, insira os tipos de carregamentos descritos na Figura B.20. 

 

 
Figura B.20 – Carregamentos definidos para os modelos computacionais. 

 

Acesse o menu DEFINE → LOAD CASES, escolha o carregamento nomeado como 

DEAD e clique no botão MODIFY/SHOW LOAD CASE (Figura B.21).  

 

 
Figura B.21 – Modificação de um tipo de carregamento. 

 

A seguir, renomeie para CP no campo LOAD CASE NAME (Figura B.22), depois 

confirme OK → OK. 
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Figura B.22 – Modificação de um tipo de carregamento. 

 

Definido os tipos de carregamentos, o próximo passo é definir as combinações de 

carregamentos, conforme descritos no item 5.3.8, acesse no menu DEFINE → LOAD 
COMBINATIONS e clique no botão ADD NEW COMBO (Figura B.23). 

 

 
Figura B.23 – Definição de combinações de carregamentos. 

 

Na janela LOAD COMBINATION DATA, digite o nome da combinação de 

carregamento no campo LOAD COMBINATION NAME e mantenha a opção LINEAR ADD 

no campo LOAD COMBINATION TYPE. Escolha o tipo de carregamento desejado no campo 

LOAD CASE NAME, mantenha a opção LINEAR STATIC no campo LOAD CASE TYPE e 

digite o coeficiente de majoração no campo SCALE FACTOR. Clique no botão ADD. Repita 

esta operação para todos os tipos de carregamentos contidos na combinação de 

carregamentos criada e por fim, clique em OK (Figura B.24). 
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Figura B.24 – Configuração de uma combinação de carregamentos. 

 

Repita os passos anteriores até criar todas as combinações de carregamento. Utilize 

as setas para cima e para baixo para ordenar os tipos de carregamento e auxiliar na 

visualização dos resultados. Utilize outras opções de criação de combinações, por exemplo, 

criar uma cópia e modificá-la a partir de outra combinação (Figura B.25). Por fim, confirme 

clicando no botão OK. 

 

 
Figura B.25 – Organização e edição de combinações de carregamento. 
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Atribuição de propriedades geométricas 

Após a criação de todos os parâmetros de configuração do programa, bem como a 

criação de propriedades de materiais e geométricas, a próxima etapa é a atribuição destas 

propriedades aos elementos de barra e elementos de casca do modelo 3D. 

Primeiramente, para atribuir as seções geométricas aos elementos de barras, vá em 

VIEW → SET DISPLAY OPTIONS, ou digite CTRL+E e marque as opções de forma com que 

a vista exiba somente os elementos de barra e extrudados, conforme indicado na Figura B.26, 

depois confirme com OK. 

 

 
Figura B.26 – Configuração de vista para atribuição de elementos de barra.  

 
Selecione os elementos de barra desejados e acesse ASSIGN → FRAME → FRAME 

SECTIONS, na janela FRAME PROPERTIES (Figura B.27), selecione a seção geométrica e 

confirme com OK. Repetir esta operação quantas vezes for necessária para atribuir todos os 

elementos de barra. 

 

 
Figura B.27 – Atribuição de seções para elementos de barra. 

 
Algumas vezes a seção atribuída ao elemento de barra não corresponde com o 

posicionamento desejado pelo modelo, conforme vemos na Figura B.28. Para isto é 

necessário, verificar todo o modelo tridimensional utilizando as ferramentas de navegação 3D 

da interface, conforme Figura B.29.  
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Figura B.28 – Elemento de barra com o posicionamento incorreto em reação ao eixo local. 

 

 
Figura B.29 – Ferramentas para navegação 3D. 

 
Caso exista um posicionamento incorreto da seção geométrica, selecione o elemento 

de barra e vá em ASSIGN → FRAME → LOCAL AXES, na janela FRAME LOCAL AXIS 

(Figura B.30), entre com valor do ângulo desejado, em seguida dê OK. 
 

 
Figura B.30 – Configuração para posicionamento em relação ao eixo local. 

 
Após as atribuições de seções geométricas aos elementos de barra, é a vez de atribuir 

seções geométricas aos elementos de casca. 

Para isto, é necessário ativar uma vista para cada face correspondente aos painéis estruturais 

do contêiner. 

Acesse VIEW → SET 2D VIEW ou simplesmente digite CTRL+SHIFT+F1. Na janela 

SET 2D VIEW, escolha o plano de trabalho desejado e insira valores correspondentes a 

localização dos painéis estruturais, depois disso confirme com OK. Como exemplo, selecione 

o plano Y-Z PLANE e entre com o valor zero no campo indicado da Figura B.31. 
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Figura B.31 – Configuração do plano de vista. 

 
A seguir, para visualizar somente os elementos de casca, configure as opções de vista 

novamente digitando CTRL+E e marque as opções indicadas na Figura B.32. 

 

 
Figura B.32 – Configuração das opções de vista. 

 
Durante a criação das seções geométricas, tanto por elementos de barra quanto por 

elementos de casca, o software atribui automaticamente uma das seções criadas para cada 

tipo de elemento. Portanto, é necessário verificar qual seção geométrica foi atribuída a este 

tipo de elemento, este procedimento economizará bastante tempo no processo de modelagem 

computacional. Para isto, clique com o botão direito em qualquer elemento (barra ou casca), 

na janela OBJECT MODEL – AREA INFORMATION, verifique qual seção foi atribuída no 

campo SECTION NAME, conforme a Figura B.33. 
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Figura B.33 – Propriedade do elemento de área. 

 
Feito a conferência, selecione os elementos de área desejados e vá em ASSIGN → 

AREA → SECTIONS, selecione a seção desejada e confirme com OK (Figura B.34). Repita 

esta operação quantas vezes for necessário. 

 

 
Figura B.34 – Atribuição de seções geométricas em elementos de casca. 

 
Atribuição da malha de elementos finitos 

Conforme visto no item 5.3.6, foi realizado diversas simulações até chegar em uma 

configuração otimizada que exprimisse em resultados mais refinados juntamente com um 

menor tempo de processamento do modelo. 
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Desta forma, para reproduzir as condições criadas, selecione os elementos de área 

digitando CTRL+A, em seguida vá em ASSIGN → AREA → AUTOMATIC AREA MESH, na 

janela ASSIGN AUTOMATIC AREA MESH, marque a opção MESH AREA BASED ON 
POINTS ON AREA EDGES, bem como suas sub opções. No campo SUB MESH OPTION, 

marque a opção indicada e entre com o valor correspondente a 100 mm, conforme ilustrado 

na Figura B.35 e então confirme com OK. 

 

 
Figura B.35 – Configuração da malha de elementos finitos em elementos de casca. 

 
Para que os elementos de área não atuem de forma independente entre eles, é 

necessário criar restrições no entorno de cada objeto de área. Para isto, selecione todos os 

elementos de área então acesse ASSIGN → AREA → GENERATE EDGE CONSTRAINTS, 

na janela ASSIGN EDGE CONSTRAINTS selecione a opção CREATE CONSTRAINTS 
AROUND OBJECT EDGES → OK (Figura B.36). 

 

 
Figura B.36 – Atribuição de restrições em torno dos contornos dos objetos. 



137 
 

Da mesma forma, para atribuir uma malha de elementos finitos aos elementos de 

barra, selecione toda a estrutura, então vá em ASSIGN → FRAME → AUTOMATIC FRAME 
MESH e selecione as opções indicadas conforme a Figura B.37 e depois OK. 

 

 
Figura B.37 - Configuração da malha de elementos finitos em elementos de barra. 

 
Atribuição de carregamentos 

Para atribuir os carregamentos no modelo computacional, é necessário ter atenção 

quanto ao local do carregamento a ser atribuído, a combinação de carregamentos o qual faz 

parte, bem como a direção do carregamento, sentido e o valor do mesmo. 

Tomemos como exemplo o modelo computacional do item 5.4.1, o qual está submetido 

a carregamentos normais e de vento simultaneamente. Para isto, pode-se iniciar as 

atribuições de carga pelos elementos de barra, depois nos nós submetidos a cargas e por 

último nos elementos de casca. 

Para atribuir o peso próprio aos elementos de barra, selecione toda a estrutura, vá em 

ASSIGN → FRAME LOADS → GRAVITY, na janela FRAME GRAVITY LOADS (Figura B.38) 

selecione o tipo de carregamento desejado no campo LOAD PATTERN NAME, depois 

preencha no campo GLOBAL Z o fator multiplicador -1, correspondente a atuação da força 

gravitacional, e por fim, no campo OPTIONS, permaneça com a opção REPLACE EXISTING 
LOADS → OK. 
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Figura B.38 – Atribuição do peso próprio em elementos de barra. 

 
Existem elementos deste modelo submetidos a cargas distribuídas, entretanto a 

atribuição de cargas deve ser realizada separadamente ou em grupo, caso os valores e 

orientações espaciais coincidirem entre si. Para isto, selecione um ou mais elementos de 

barra, depois acesse o menu ASSIGN → FRAME LOADS → DISTRIBUTED, na janela 

FRAME DISTRIBUTED LOADS, selecione o tipo de carregamento no campo LOAD 
PATTERN NAME, confira se a unidades estão coerentes no campo UNITS, selecione a opção 

GRAVITY no campo DIRECTION, mantenha a opção REPLACE EXISTING LOADS no 

campo OPTIONS. No campo UNIFORM LOAD, entre com o valor correspondente do 

carregamento distribuído do modelo, então confirme com OK (Figura B.39). 

 

 
Figura B.39 – Atribuição de carregamentos distribuídos em elementos de barra. 
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Há necessidade em atribuir cargas concentradas nos conectores de canto superior 

(CF) devido ao empilhamento a ser analisado, bem como em atribuir as cargas binário 

provenientes da ação dos ventos em cada apoio.  

Diante desta condição, digite CTRL+SHIFT+F1 ou vá em VIEW → SET 2D VIEW, 

selecione a opção X-Y PLANE e digite (em mm) a cota correspondente ao painel de topo (RP) 

(Figura B.40).  

 

 
Figura B.40 – Configuração de vista 2D. 

 

Feito isso, selecione os quatro pontos correspondentes aos conectores de canto (CF), 

conforme a Figura B.41 e acesse ASSIGN → JOINT LOADS → FORCES, escolha o tipo de 

carregamento adequado no campo LOAD PATTERN NAME e no campo FORCE GLOBAL 
Z digite o valor da carga normal obtida a partir da Tabela 5.3, verifique se as unidades estão 

coerentes e se a opção REPLACE EXISTING LOADS está habilitada → OK (Figura B.42). 

Realize este procedimento quantas vezes for necessário para atribuir todos os carregamentos 

concentrados. 
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Figura B.41 – Seleção de nós para atribuição de cargas concentradas. 

 

 
Figura B.42 – Atribuição de cargas concentradas em nós. 

 

Desta vez, para atribuir cargas inscritas em uma superfície, deve-se considerar os 

carregamentos provenientes do peso próprio destes elementos e também do carregamento 

proveniente da ação do vento nestas superfícies tendo os elementos de barra como interface. 

Para atribuir o peso próprio dos elementos de casca, selecione toda a estrutura 

digitando CTRL+A, então vá em ASSIGN → AREA LOADS → GRAVITY (ALL), na janela 

AREA GRAVITY LOADS, selecione o tipo de carregamento desejado no campo LOAD 
PATTERN NAME, depois entre com o valor (-1) no campo GLOBAL Z, verifique se a opção 

REPLACE EXISTING LOADS está habilitada e confirme com OK (Figura B.43).  
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Figura B.43 – Atribuição de peso próprio aos elementos de casca do modelo. 

 

Para atribuir carregamentos que incidem perpendicularmente a uma superfície, deve-

se considerar a transferência das cargas distribuídas uniformemente nos elementos de casca 

para a estrutura composta por elementos de barra. 

Configure a vista 2D considerando a orientação dos carregamentos, como exemplo, 

vá em VIEW → SET 2D VIEW e digite o valor correspondente ao painel estrutural no campo 

Y-Z PLANE, aperte o botão OK (Figura B.44). 

 

 
Figura B.44 – Configuração de vista 2D. 
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Após isto, selecione todos os elementos de área contidos na vista, acesse o menu 

ASSIGN → AREA LOADS → UNIFORM TO FRAME (SHELL), selecione o carregamento 

que considera a ação do vento para determinada direção no campo LOAD PATTERN NAME, 

entre com o valor correspondente ao carregamento devido ao vento no campo LOAD e 

mantenha a opção GLOBAL no campo COORD SYSTEM. No campo DIRECTION, selecione 

a opção de projeção do eixo em análise e no campo DISTRIBUTION, selecione a opção TWO-
WAY. Confirme se as unidades estão coerentes com o modelo e mantenha a opção 

REPLACE EXISTING LOADS. Ao final, confirmar com OK (Figura B.45). 

 

 
Figura B.45 – Atribuição de carregamentos uniformemente distribuídos sobre elementos de casca. 

 

Processamento do modelo computacional 

Após todos os processos de configuração e atribuição de parâmetros à estrutura, é 

dado o momento do processamento do modelo computacional.  

Primeiramente, deve-se configurar opções de análise indo ao menu ANALYSE → SET 
ANALYSIS OPTIONS, clique no botão SOLVER OPTIONS (Figura B.46Figura B.47).  
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Figura B.46 – Opções de configuração para processamento do modelo. 

 

Habilite as opções STANDARD SOLVER no campo SOLVER OPTIONS e AUTO no 

campo ANALYSIS PROCESS OPTIONS, depois confirme em OK → OK (Figura B.47). 

 

 
Figura B.47 – Opções de configuração para processamento do modelo. 

 

Para processar o modelo computacional, vá ao menu ANALYSE → RUN ANALYSIS, 

ou simplesmente aperte a tecla F5, verifique se todos os tipos de carregamento estão 

configurados como RUN, caso contrário, selecione o tipo de carregamento que não esteja 

habilitado e clique no botão RUN/DO NOT RUN CASE e finalmente clique em RUN NOW 

(Figura B.48). 
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Figura B.48 – Processamento do modelo computacional. 

 

Durante o processamento da estrutura, verifique o surgimento de avisos de erro no 

processamento. Caso haja avisos de erro, estes deverão ser diagnosticados quanto a sua 

causa e corrigidos, possivelmente desde a etapa da modelagem do arquivo 3D em DXF. 

Ao lograr êxito no processamento da estrutura, vê-se algumas informações quanto o 

número de equações resolvidas bem como a duração do processamento, conforme visto na 

Figura B.49. 

 

 
Figura B.49 – Informações do processamento do modelo computacional. 

 

Análise e armazenamento dos resultados 

Após o processamento da estrutura, chega a vez armazenamento e da interpretação 

dos resultados da análise estrutural.  

Quanto ao armazenamento, ao término do processamento, o SAP2000 salva 

automaticamente a última atualização do arquivo. Além disso, o software desabilita as opções 

de edição do arquivo, o qual não se pode mais realizar alterações no modelo computacional, 
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a não ser que o usuário desabilite esta opção ao clicar no ícone do cadeado conforme a Figura 

B.50. 

 

 
Figura B.50 – Botão para habilitar ou desabilitar edições pós-processamento. 

 

Para os elementos de barra, deve-se obter os esforços solicitantes axiais e momentos 

fletores, bem como as deformações destes mesmos elementos. Para os elementos de casca, 

deve-se obter suas tensões e deformações. Para visualizar estas informações, existem 

diversas formas de exprimi-las graficamente utilizando alguns recursos do SAP2000.  

Para definir a quantidade de janelas a serem exibidas, vá ao menu OPTIONS → 

WINDOWS e escolha melhor opção (desde uma janela até quatro janelas) (Figura B.51). 

 

 
Figura B.51 – Configuração para quantidade de janelas. 

 

Caso opte por mais de uma janela, é interessante que cada janela exiba uma vista 

diferente. Explore as opções através da barra de ferramentas de navegação, conforme já 

mostrado na Figura B.29. 

Para configurar uma vista tridimensional, vá em VIEW → SET 3D VIEW, ou digite 

SHIFT+F3, simule a vista entrando com valores nos campos em VIEW DIRECTION ANGLE, 

confirme com OK (Figura B.52). 
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Figura B.52 – Configuração de vistas tridimensionais. 

 

O SAP2000 dispõe de um recurso em que o usuário pode optar por modo de gráficos, 

o modo CLASSICAL permite rapidez na navegação enquanto que o modo OPEN GL permite 

uma melhor experiencia na visualização, porém requer mais memória do computador ao 

utilizá-lo. Para escolher o modo gráfico, neste caso, vá em OPTIONS → GRAPHICS MODE 

→ OPEN GL, conforme Figura B.53. 

 

 
Figura B.53 – Configuração do modo gráfico. 
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Para tornar as duas janelas com as mesmas configurações de visualização, vá em 

OPTIONS → GRAPHICS MODE → ADVANCED PARAMETERS e habilite a opção APPLY 
TO ALL WINDOWS → OK (Figura B.54). 

 

 
Figura B.54 – Parâmetros avançados para modo gráfico. 

 

Para visualizar somente os elementos de barra, primeiro configure a vista digitando 

CTRL+E e deixando as opções habilitadas descritas na Figura B.55. 

 

 
Figura B.55 – Opções de visualização para vista ativa. 

 

Para exibir os esforços solicitantes nos elementos de barra, vá em DISPLAY → SHOW 
FORCES/STRESSES → FRAMES/CABLES, escolha a combinação de carregamentos 

desejada no campo CASE/COMBO NAME, defina o esforço solicitante no campo 

COMPONENT, no campo SCALING determine por escala automática ou escala customizada. 

No campo OPTIONS, determine se a exibição dos esforços será feita através de um diagrama 
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de esforços solicitantes (FILL DIAGRAM) ou será através de valores a serem ilustrados ao 

longo do elemento de barra (SHOW VALUES ON DIAGRAM), conforme descrito na Figura 

B.56, o que resultará na visualização da estrutura conforme a Figura B.57. 

 

 
Figura B.56 – Exibição dos esforços solicitantes para elementos de barra. 

 

 
Figura B.57 – Visualização dos esforços solicitantes para elementos de barra. 
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Para analisar os esforços solicitantes de cada barra, o usuário pode simplesmente 

passar com o cursor do mouse sobre a barra ou clicar com o clicar com o botão direito sobre 

ela, dessa forma abre-se uma janela contendo os diagramas de esforços solicitantes. 

Selecione a combinação de carregamentos requerida no campo CASE, selecione o tipo de 

esforço solicitante no campo ITEMS, habilite a opção SHOW MAX em DISPLY OPTIONS, 

verifique se as unidades estão coerentes com a análise e por fim compile as informações dos 

diagramas resultantes de acordo com a Figura B.58. Caso opte em visualizar os 

deslocamentos, habilite a opção ABSOLUTE no campo DEFLECTIONS. Para fechar clique 

no botão DONE (Figura B.58). 

 

 
Figura B.58 – Diagrama de esforços solicitantes de uma barra selecionada do modelo. 

 

Desta vez, para visualizar as informações pós-processamento dos elementos de 

casca, primeiramente digite CTRL+E e desabilite a opção NOT IN VIEW das opções de vista 

ativa, habilite a opção APPLY TO ALL WINDOWS → OK, conforme já mostrado na Figura 

B.55. 

Para exibir as deformações dos elementos de casca, acesse DISPLAY → SHOW 
DEFORMED SHAPE ou simplesmente tecle F6, escolha a combinação de carregamento 

desejada no campo CASE/COMBO NAME, mantenha a opção AUTO no campo SCALING. 

No campo AREA CONTOURS, habilite as opções DRAW DISPLACEMENT CONTOURS ON 
AREA OBJECT e SHOW DISPLACEMENT CONTOURS AS LINES, ao habilitar a primeira 
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opção, surgirá o campo AREA CONTOURS o qual deverá selecionar a opção relativa a 

orientação desejada. No campo OPTIONS, habilite as opções WIRE SHADOW e CUBIC 
CURVE e finalmente → OK (Figura B.59).  

 

 
Figura B.59 – Exibição das deformações para elementos de casca. 

 

Opcionalmente, utilize as ferramentas de navegação ROTATE 3D VIEW e PAN para 

proporcionar o melhor ângulo durante a visualização, resultando na visualização da estrutura 

conforme a Figura B.60. 
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Figura B.60 – Visualização das deformações para elementos de casca. 

 

Para visualizar as tensões para os elementos de casca, acessar DISPLAY → SHOW 
FORCES/STRESSES → SHELLS, defina a combinação de carregamento desejada no campo 

CASE/COMBO NAME, mantenha habilitadas as opções SHELL STRESSES no campo 

COMPONENT TYPE e ABSOLUTE MAXIMUM no campo OUTPUT TYPE. No campo 

COMPONENT, selecione a opção SVM, que corresponde as tensões de von Mises, entre com 

a tensão de escoamento do material atribuído ao modelo no campo CONTOUR RANGE – 
MAX, habilite a opção SHOW DEFORMED SHAPE em MISCELLANEOUS OPTIONS e 

finalmente → OK (Figura B.61).  
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Figura B.61 – Exibição das tensões para elementos de casca. 

 

Opcionalmente, utilize as ferramentas de navegação ROTATE 3D VIEW e PAN para 

proporcionar o melhor ângulo durante a visualização, resultando na visualização da estrutura 

conforme a Figura B.62. 

 

 
Figura B.62 – Visualização das tensões de von Mises para elementos de casca. 
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ANEXO I 
 

Este anexo foi apresentado e adaptado de Freight Container Guidance Document 04-

17-14 (EFCOG, 2014). 

Mesmo tratando-se de um anexo, verificou-se a importância em traduzir o conteúdo 

para a língua portuguesa com o intuito de facilitar e multiplicar tais conhecimentos aos leitores 

que poderão fazer uso deste material. 

 

Lista de Verificação para Inspeção Visual 
Requisitos de Inspeção Específico do Contêiner 

 

Número (s) de série do contêiner: __________ 

Liberação da Companhia ou Número de Ordem de Compra: __________ 

Indicar conformidade ao checar os campos abaixo:  

Requisitos gerais: 

 
Verificar se os selos das agências de aprovação (Ex.: ABS, BV, GL e LR) estão 
no contêiner e em boas condições.  

 

Quando necessário pintar o contêiner, foi exigido um tipo específico de tinta? 
Por exemplo, pintar o contêiner com uma camada de tinta esmalte livre de 
mercúrio? 

 

O contêiner pode exigir marcações adicionais além das exigidas pelas normas 
ISO. Essas marcações adicionais podem incluir, porém não se limita a: 

 Número da ordem de compra; 
 Data de compra (DD/MM/AAAA); 
 Tara e peso bruto máximo; 
 Número de série do contêiner, acrescido do digito de controle; 

A placa CSC deve ser legível e mostrar que o contêiner está dentro dos seus 
primeiros dois anos de uma certificação de cinco anos. 

 

Após o fornecimento e inspeção visual concluídas, o inspetor deve entrar no 
container e, com as portas fechadas, verificar se o mesmo está vedado, 
verificando se a luz entra no interior do contêiner através de orifícios ou juntas 
de vedação defeituosas. 

 

Pacote de documentação. Os documentos solicitados na ordem de compra 
podem incluir, mas não se limita a: 

 Certificado de produção; 
 Especificação técnica do fabricante; 
 Desenhos de projeto ou fabricação; 
 Quaisquer certificados de conformidade; 
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Lista de Verificação para Inspeção Visual 
Requisitos de Inspeção Específico do Contêiner 

 

O fornecedor inspecionará visualmente cada componente do contêiner utilizando a lista 

abaixo. O mesmo indicará conformidade nos campos abaixo: 

Inspecionar visualmente os seguintes aspectos: 

 

Colunas de canto 
Não devem ter rachaduras, fendas ou soldas faltando.  
Não devem ter fraturas.  
Não devem ter dentes.  
Não devem ter pontos de corrosão.  

 
Conectores de canto 
Devem estar totalmente quadrados.  
Não devem ter partes quebradas.  
Não devem ter fraturas ou rachaduras.  
Não devem estar desalinhados com as colunas de canto.  
Não devem haver soldas faltantes ou rachadas.  
Não devem ter pontos de corrosão.  

 
Estrutura da porta 
Não deve haver soldas faltantes ou rachadas.  
A testeira da porta não deve possuir emendas.  
A soleira da porta não deve possuir emendas.  
Não deve ter dentes ou amassados.  
Não deve haver cortes ou rasgos.  
Não deve ter pontos de corrosão.  
A calha não deve estar danificada.  

 
Vigas laterais superiores e inferiores 
Não devem haver soldas faltantes ou rachadas.  
Não devem possuir emendas.  
Não devem ter dentes ou amassados.  
Não devem haver cortes, rasgos ou fraturas.  
Não devem ter pontos de corrosão.  

 
Estrutura de extremidade 
Não deve ter rachaduras, fraturas ou rasgos.  
Não deve ter emendas nas vigas laterais superiores e inferiores (TSR e BSR).  
Não deve ter dentes ou amassados.  
Não deve haver soldas faltantes ou rachadas.  
Não deve ter pontos de corrosão.  

 
Painéis Laterais 
Não devem ter rachaduras, fraturas ou rasgos.  
Não devem ter dentes ou quaisquer protuberâncias internas ou externas  
Não devem haver soldas faltantes ou rachadas.  
Não devem ter pontos de corrosão.  
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Lista de Verificação para Inspeção Visual 
Requisitos de Inspeção Específico do Contêiner 

 

Cobertura - Lado Externo 
Não deve ter rachaduras, fraturas ou rasgos.  
Não deve ter chapas de reforço do telhado rachadas.  
Não deve haver soldas faltantes ou rachadas.  
Não deve ter pontos de corrosão.  

 
Cobertura - Lado Interno 
Não deve ter nenhum arco de cobertura quebrado ou com soldas.  
Não deve ter nenhum arco de cobertura faltando, rachado ou fletido.  
Não deve ter nenhum rebite ou parafuso faltando.  

 
Piso - Lado Externo 
Não deve ter nenhuma solda rachada ou faltando em qualquer elemento de 
aço ligados entre si. 

 

As vigas transversais não devem estar fraturadas, rasgadas, torcidas ou 
desligadas das vigas laterais inferiores (BSR). 

 

Não deve ter emendas  
Os encaixes para empilhadeira (FP) não devem ter menos de 4 ½” de altura 
por 14” de largura. 

 

Não deve ter pontos de corrosão.  
 
Piso - Lado Interno 
Não deve estar fraturado ou empenado.  
Deve ter todos os fixadores necessários.  
Não deve ter detritos dentro contêiner.  
Deve ser suportado por uma empilhadeira ou outro equipamento de transporte   

 
Portas do Contêiner  
Não devem ter os selos de identificação na porta rasgados ou danificados.  
Cada porta deve ter duas barras de travamento.  
Não devem ter nenhuma barra de travamento quebrada, travada ou 
inoperante. 

 

As dobradiças não devem estar quebradas ou soltas.  
Não devem ter nenhum furo ou rasgo nos painéis da porta.  
Não devem ter alças quebradas ou soltas.  
A alça de travamento da porta não deve estar quebrada ou inoperante.  
Não devem ter corrosão.  
Os suportes de fixação das barras de travamento não devem estar quebrados 
ou soltos. 

 

Não devem haver soldas faltantes ou rachadas.  
As juntas das portas não devem apresentar rasgos, furos, fissuras, remendos 
ou sobreposições nas cantoneiras. 

 

 

 

____________________________________  _______________ 

Representante de Garantia da  

Qualidade do Fornecedor     Data 
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Lista de Verificação para Inspeção Visual 
Requisitos de Inspeção Específico do Contêiner 

 

Registrar as seguintes informações encontradas no contêiner: Custom Seal Plate e 

Container Approval Safety (CSC). Estas duas placas podem ser combinadas em uma placa 

somente e geralmente são encontradas em uma das portas. 

Número de Ordem de Compra: ____________________ 

Número do Contêiner mais Número de Verificação: ____________________ 

 

Approved for Transport 
Under Customs Seal 

 

 
Type 

 

Manufactures number of the Container 

 

Owner Information 

 
Timber Component Treatment 

 

Manufactured by Information 

 
CSC Safety Approval Plate 

 

Date Manufactured   
First 

Maintenance 
Examination Due 

 

Identification Number  

 Kilograms Pounds 

Maximum Gross Weight   

Allowable Stacking Weight for 1.8g   

Rack Test Load Value   

 
 

____________________    _______________ 
Inspetor de recebimento     Data 

 

  

 

 

 


