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Resumo: Esse projeto tem como objetivo, verificar a 

eficiência de diferentes tipos de isolamento térmico, 

priorizando o de telhados e paredes verdes, em 

containers em escala reduzida, com finalidade de 

analisar os resultados térmicos obtidos utilizando esse 

tipo de isolamento.  

 

1. Introdução. 
Hoje em dia podemos perceber um grande aumento 

no número de construções utilizando-se containers. Isso 

se deve a vantagens como a facilidade, rapidez de 

construção e a resistência do container. Essas 

construções que são variadas, podem ser desde 

residências, alojamentos ou até como áreas de comércio. 

Ao mesmo tempo, a preocupação com a 

sustentabilidade também vem aumentando. Porém, a 

grande desvantagem da construção com container é o 

seu material ser de aço, assim tento um péssimo 

isolamento térmico e acústico. Com isso, os telhados e 

paredes verdes vem aparecendo cada vez mais no 

mercado como solução não só para esse problema, mas 

também como forma de deixar o ambiente mais 

agradável, o ar mais puro, ajuda a reter águas pluviais 

evitando alagamentos, dentre outras vantagens. 

 

2. Metodologia 
O projeto consiste em adquirir dados térmicos de 5 

containers em escala 1:3 com dimensões de 200x81x86 

cm. Esses containers que são de aço e fiéis nas 

dimensões de um container real, foram revestidos 

internamente e externamente. Como revestimento 

interno, foi utilizado placas de EPS (isopor) e lã de 

rocha. No revestimento externo foi utilizado telhados e 

paredes verdes. 

Os telhados verdes foram feitos com os seguintes 

componentes em sequência: plantas suculentas, camada 

de argila expandida com substrato, malha com geotêxtil, 

manta geotêxtil (4mm) e placa de PEAD para 

impermeabilização. 

As paredes verdes foram feitas com tubos de PVC 

cortados ao meio, amarrados em pallets, com os 

seguintes componentes: plantas suculentas, camada de 

argila expandida com substrato e manta geotêxtil. 

Os 5 containers montados podem ser vistos na 

Figura 1. 

 

 
Figura 1 – Containers montados com seus 

revestimentos. 

 

As medições preliminares foram feitas com uma 

câmera infravermelho Termo visor portátil FLIR E-4 / 

TC-PVC-T-24-180, e futuramente com sensores 

térmicos e de umidade. 

 

3. Resultados 
Os dados obtidos com a câmera infravermelho 

Termo visor portátil FLIR E-4 / TC-PVC-T-24-180 

apresentaram resultados alterados, mas já esperados, 

devido a não circulação interna do ar, como pode ser 

vista na Figura 2. 

 

 
Figura 2 – Container superaquecido. 

 

Futuramente será feita uma análise com sensores 

térmicos e de umidade, e se possível com uma pequena 

ventilação controlada interna do ar, para resultados mais 

fiéis a realidade. 
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