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A HISTÓRIA

Durante séculos de comércio internacional, os seus precursores, chineses, árabes e 
europeus, não haviam conseguido criar uma forma não só de evitar as enormes perdas 
no transporte com as quebras, deteriorações e desvios de mercadorias, como também 
de agilizar e reduzir o custo das operações de carga e descarga. Somente em 1937, o 
americano , então com pouco mais de 20 anos, motorista e dono de 
uma pequena empresa de caminhões, ao observar o lento embarque de fardos de 

Malcom Mc Lean

algodão no porto de Nova Iorque, teve a ideia de armazená-los e transportá-los em grandes caixas de aço que pudessem, elas próprias, serem 
embarcadas nos navios.
Com o tempo,  aprimorou métodos de trabalho e expansão de sua companhia, a Sea-Land (depois Maersk-Sealand), tornando-a uma das 
pioneiras do sistema intermodal, e abrangendo transporte marítimo, fluvial e ferroviário, além de terminais portuários. Surgia, assim, a 
contentorização.

Mc Lean

Naquela época, um verdadeiro exército de nove mil estivadores trabalhava no grande porto holandês, vinculados a 25 empresas de serviço. Antevendo 
a revolução que iria ocorrer no transporte marítimo, o diretor do porto, Frans Posthuma, conseguiu a exclusividade para receber os contêineres 
destinados à Europa, comprometendo-se a preparar um terminal especializado para desembarcá-los. Logo depois, em 1967, cinco das empresas 
estivadoras que operavam no porto de Roterdão criaram a ECT, com apenas 208 empregados para atender ao crescente movimento de cont iners .‘ a ’
 

Após inúmeras experiências nos Estados Unidos, prejudicadas pelo período da Segunda Guerra Mundial (1939/ 1945), somente em 1966,  se 
aventurou na área internacional, enviando um navio porta-contentores para a Europa. Assim, em 5 de maio daquele ano (1966), chegava ao porto de 
Roterdão - já o maior porto do mundo - o cargueiro adaptado "SS Fairland", da Sea Land, que ali descarregou 50 unidades. Como não havia equipamento 
apropriado, o desembarque foi feito com o próprio guindaste do navio, outra criação de Mc Lean.

Mc Lean
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CONTAINERS
TIPOS E DIMENSÕES

Dry Box  40’   12.192x2.438x2.591 12.022x2.352x2.395 26,5/67,7               

Reefer  20’   6.058x2.438x2.591  5.498x2.270x2.267 25,4/28,3                

Atualmente há diversos tipos de contêineres, cujas dimensões externas podem ser:

TIPO   Comp.(pés)  CxLxA ext.(mm)  CxLxA int.(mm)       Capacidade Peso/Volume (t/m³)                                          -  
Dry Box  20    6.058x2.438x2.591  5.900x2.352x2.395 21,6/33,2’                   

Dry/High Cube 40’   12.192x2.438x2.896 12.022x2.352x2.696 26,3/76,2               

Conteiners no porto de Singapura, um dos mais movimentados do mundo



Perspectiva exterior - área de estar

MODELO TIPO



Perspectiva exterior - vista para acesso e terraço
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Perspectiva exterior - terraço e acesso



Perspectiva interior - zona de refeições (com mesa aberta) e zona de estar

MODELO TIPO



MODELO TIPO

Perspectiva interior - zona de refeições (com mesa fechada) e zona de estar
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Perspectiva interior - cozinha
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Perspectiva interior - casa de banho



Perspectiva interior - casa de banho
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Perspectiva interior - quarto dormir
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Perspectiva interior - quarto dormir



MODELO TIPO

PLANTA DE DISTRIBUIÇÃO DE USOS



todo um mundo
DE POSSIBILIDADES!
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coloque-nos o seu desafio...
ENCONTRE CONNOSCO UMA SOLUÇÃO PERSONALIZADA!

www.arbisland.com oeiras - portugal


