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This paper introduces an ongoing research which aims to analyze the viability of solar thermal
and wind power energy for social houses implementation in Quissamã, a small inner city of
Rio de Janeiro State, considering the possible benefits brought to the municipality by said
technologies. This city has been selected not only by its sun and wind excellent potentialities
but also and foremost by the local administration public policies which contemplate directives
for the using of renewable energy in urban zones neighbouring Jurubatiba National Park.
Such technologies have been already implemented in housing projects of social relevance in
Rio de Janeiro and other Brazilian states, with favourable results for the population, and may
act as reference to comparisons to results obtained by the present work. We have also
analyzed Quissamã City’s Housing Project, in order to know its development and results
obtained in recent years. We have interviewed part of the city’s population who lives in social
houses built by the municipal administration, in order to know the amount of electric energy
consumed per month. With this information we are able to calculate the benefices as well as
the possibilities of including these equipments in future social houses constructions as a part
of the local administration’s policies, aiming to increase the lesser favoured population’s life
quality. These technologies spread could also increase the quality of the Brazilian national
electric system, as an instrument of environmental and social awareness. This research can
contribute directly to Quissamã City by acting as proof of how the using of solar thermal
energy and wind power can be highly beneficial as part of the City’s Housing Programme.
Keywords: renewable energy, solar thermal energy, little scale of wind power energy, social
housing.
Introdução
Quissamã é um município do Norte Fluminense, que abriga 62% da área total do Parque
Nacional da Restinga de Jurubatiba, sendo que o Parque ocupa o 13% do território do
município, o que o torna um ponto de referência para o possível uso de tecnologias
sustentáveis, que não produzam grandes impactos ao meio ambiente. Tem um clima
homogêneo, predomina o sub-úmido seco, com calor bem distribuído ao longo do ano, a
temperatura média varia de 21ºC a 27ºC, os ventos predominantes são nas direções Nordeste e
Sudeste, segundo Atlas Eólico do Brasil possuem velocidade média anual a 50 m. de altura de
7,5 a 8,0 m/s.
O município contempla, dentro do seu Plano Diretor, estratégias para o uso de energias
renováveis em algumas zonas vizinhas ao Parque Nacional de Jurubatiba. Para implantação
de energia térmica solar e eólica de pequeno porte, neste trabalho, foram escolhidas duas
zonas com estas características - João Francisco e Visgueiro - zonas que são consideradas no
Plano Diretor como pólo de atração eco-turísticas, portal de acesso e apoio científico ao
Parque e considerando-as um campo experimental de técnicas de eco-arquitetura e energias
renováveis.
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O município está situado na Bacia de Campos, pelo qual recebe recursos pela exploração do
petróleo (royalties), os quais são empregados principalmente na educação, saúde, habitação e
infra-estrutura do município. O Programa Municipal de Habitação existe desde 1991, com o
qual a Prefeitura beneficia às pessoas de baixa renda com moradias de aproximadamente 55
m2, sem nenhum custo para a família, podendo ser construída num terreno pertencente ao
beneficiário ou num terreno da mesma Prefeitura, que geralmente se encontra em grandes
loteamentos na área urbana, escolhidos exclusivamente para construção de habitações de
interesse social. Estas habitações são cedidas aos moradores, mas o imóvel continua sendo de
propriedade da Prefeitura, é uma concessão pelo tempo que a família decida morar nela,
podendo o imóvel ser transferido depois a outra família.
Segundo dados da Prefeitura, o número de habitações de interesse social entregues a famílias
beneficiadas no período de 1991 a 2005 na área urbana foram 564 e na área rural de 226. No
período de 2006 a 2008 foram construídas na área urbana 242 e na área rural 102. Assim, até
2008, foram construídas um total de 806 habitações na área urbana e 328 habitações na área
rural.
Tendo em conta que o Programa de Habitação Municipal está bem estabelecido, tendo bons
resultados desde 1991 até hoje e vem beneficiando a muitas famílias de baixa renda por meio
do investimento de recursos criados pela exploração de petróleo, é proposto avaliar a possível
inserção de energia térmica solar e eólica de pequeno porte nestas habitações de interesse
social, para que seja parte de uma política pública municipal, que oferecendo financiamento
às famílias interessadas para a implantação destas tecnologias nas habitações ou procurando
parcerias com entidades privadas, tornando-o um município de referência no uso de energias
renováveis e melhorando a qualidade de vida dos moradores.
Metodologia
Este trabalho está dividido em duas etapas, numa primeira etapa do trabalho de campo foram
visitados conjuntos habitacionais no município para reconhecimento das tipologias
construtivas existentes. Numa segunda etapa foram realizadas entrevistas aos moradores de
habitações de interesse social de diferentes zonas e tipologias para fazer uma avaliação: sócioeconômica, de posse de eletrodomésticos, energética, de serviços, comportamento quanto a
banho e arquitetônica.
Etapa 1 - Tipologias
Foram identificadas três tipologias de habitações de interesse social no município, todas
habitadas e seguindo uma mesma distribuição: dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de
serviço, com uma pequena varanda na frente e o telhado com duas caídas. A primeira
tipologia foi implantada pelo governo Estadual, as outras duas foram implantadas pelo
governo Municipal, assim, só estas últimas são contabilizadas pelo Programa de Habitação
Municipal. Neste caso, as denominaremos de “tipologia a” e “tipologia b” (Fig.1).
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Tipologia antiga – Tipologia a
Tipologia nova – Tipologia b
Figura 1 – Tipologias de habitações de interesse social
Fonte: Própria
Foram identificadas duas mais novas tipologias implantadas pelo governo municipal no ano
2008, ainda em etapa de construção. Uma primeira “tipologia c” com características similares
à “tipologia b” com poucas modificações na fachada e no material utilizado nas janelas e
portas. Outra “tipologia d” é chamada de sobrado, sendo o resultado da união de quatro
“tipologias c” com um espaço central comum e escadas. (Fig.2)

Tipologia c
Tipologia d
Figura 2 – Tipologias em construção
Fonte: Própria
Segundo relatos de funcionários da Secretaria de Habitação da Prefeitura, os quartos de todas
as casas são orientados para o sol da manhã. Todas as casas da área urbana têm acesso à rede
de água potável e à rede de esgoto. Na área rural, é incluída a construção de um poço
artesiano para abastecimento de água. As casas são entregues com chuveiro mas sem água
quente, sendo opção da família colocar chuveiro elétrico para água quente.
Conhecendo todas as tipologias existentes no município decidiu-se trabalhar com as
tipologias uni familiares a e b que são as que se encontram ocupadas a mais tempo, podendo
obter melhores dados.
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Etapa 2 – Entrevistas
Primeiramente, foi realizado um mapeamento do número de habitações de interesse social
divididas por localidade no município. Os dados foram fornecidos pela Prefeitura e
compreendem desde o ano 1991 até o ano 2005. Para fazer o primeiro levantamento das
famílias, foi escolhida uma das principais áreas de interesse “João Francisco” e aleatoriamente
foram escolhidas outras três áreas. (Tab.1)
Tabela 1 – Número de habitações de interesse social por localidades de 1991 a 2005
Localidade
João Francisco
Penha
Centro
Sitio Quissamã
Total

Nº
habitações
3
42
23
104
172

%
2%
24%
13%
60%
100%
Fonte: Plano Diretor de Quissamã, 2006

No primeiro levantamento foram entrevistadas 22 famílias, em quatro bairros diferentes,
tendo maior número de entrevistados no Sitio Quissamã. Para escolher o número de famílias
entrevistadas (Tab.2), procurou-se aproximar-se das proporções das habitações de interesse
social das localidades existentes (Tab.1).
Tabela 2 – Localidades e número de entrevistados no primeiro levantamento
Localidade
Nºentrevistados
%
João
Francisco
1
4,5%
Penha
2
9,1%
Centro
2
9,1%
Sitio
Quissamã
17
77,3%
Total
22
100,0%
Fonte: Própria
Em todas as localidades foi realizado o mesmo questionário de 46 perguntas respondidas
pelos moradores das casas escolhidas aleatoriamente, sendo que nem sempre se encontravam
moradores nas casas, mas tendo sempre respostas positivas das pessoas entrevistadas, estas
sempre abertas às questões propostas.
O questionário utilizado foi empregado anteriormente por Fantinelli na sua pesquisa de
doutorado em planejamento de sistemas energéticos da UNICAMP o ano 2006 “Análise da
evolução de ações na difusão do aquecimento solar de água para habitações populares Estudo
de caso em Contagem – MG”, mas foram realizadas algumas modificações para adequar aos
objetivos desta pesquisa.
O questionário está dividido em cinco partes importantes: 1- avaliação sócio-econômica, para
conhecer a realidade social das famílias; 2- avaliação de posse de eletrodomésticos, para saber
as costumes no que respeita ao uso de eletrodomésticos dos moradores do lugar; 3- avaliação
energética e serviços, para conhecer o consumo de eletricidade mensal das famílias, os hábitos
com relação ao uso de eletricidade e água, e os serviços básicos oferecidos para esta
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população; 4- avaliação quanto ao banho, para conhecer o comportamento destas famílias no
que se refere ao banho e o uso de água quente; e por último, 5- avaliação arquitetônica, para
ver as condições das casas depois da ocupação.
Resultados
Devido ao fato de que este trabalho está em andamento, a seguir serão apresentados os
principais resultados do questionário realizado num primeiro levantamento na área urbana de
Quissamã:
 Na avaliação sócio-econômica foi verificado que a maior parte das famílias são
originárias de Quissamã, sendo que um dos requisitos para obter uma casa popular, o
solicitante deve comprovar que morar no município a pelo menos 10 anos. Foi
comprovado que a média de moradores nestas casas é de cinco pessoas, sendo que o
menor número de moradores é de duas pessoas e um máximo de oito. A renda familiar
da maioria é de um salário mínimo e a maior parte dos chefes de família lê e escreve e
tem diferentes ocupações, entre as principais são autônomos ou desempregados.
 A avaliação de posse de eletrodomésticos revela que a maioria das famílias possui
uma media de sete eletrodomésticos, entre os principais TV, geladeira, radio, DVD e
liquidificador, sendo que só 23% dos entrevistados possuíam chuveiro elétrico, por
diferentes motivos, entre os quais está o alto preço da energia elétrica cobrado pela
concessionária, a falta de conscientização dos moradores no desperdício de água no
chuveiro e o hábito de tomar banho com água fria por medo de ficar doente com
problemas brônquio respiratórios.
 Na avaliação energética e de serviços, foi pedido aos moradores a conta de energia
elétrica e de água, para saber o consumo mensal de kWh no caso da eletricidade e m3
no caso do consumo de água. Do total dos entrevistados, só foi possível ter acesso ao
87% das contas de eletricidade e 27% das contas de água, uma vez que uma grande
parte dos moradores não paga o consumo de água, segundo relatos de moradores, pois
há pouco menos de um ano está sendo cobrado este serviço.
 A média do consumo mensal de eletricidade das famílias entrevistadas se encontra
entre os 100 kWh. Vale ressaltar que existe uma tarifa de baixa renda oferecida pela
concessionária de energia elétrica, para as famílias que consomem menos a 250 kWh e
só a metade dos entrevistados tem com esta tarifa. Existem em média sete lâmpadas
em cada casa, a maior parte destas é incandescente e de 60 W. O uso de lâmpadas
econômicas é pouco representativo, sendo menos do 10% que utiliza estas.
 Foi observado existir, entre os moradores, consciência sobre a necessidade do uso
racional de energia, tentando ter comportamentos para este fim, como desligar da
tomada os eletrodomésticos quando estes não estão sendo utilizados, tentam ter o
menor número de lâmpadas acessas e não utilizar chuveiro elétrico. Foi comprovado
também que o 100% das habitações entrevistadas tem acesso aos serviços básicos
como energia elétrica, água potável da rede, escoamento do esgoto na rede e coleta de
lixo regular.
 Na avaliação do comportamento quanto ao banho, foi constatado que 77% dos
entrevistados não tem acesso à água quente no chuveiro, sendo que menos da metade
aquece água no fogão para tomar banho. A maioria toma dois banhos por dia e num
tempo maior que 15 minutos, sendo o horário mais requerido ao redor das 18 horas.
 Na avaliação arquitetônica, foi verificado que 57% das casas sofreram alterações,
algumas pequenas como levantamento do muro externo ou maiores como a construção
73

Analyze Of The Viability To Use Solar Thermal Energy And Wind Power For A Little Scale In Social
Houses In Quissamã – Rj

de outra casa no mesmo terreno na parte posterior. Sendo que a maior parte das casas
se encontra em bom estado.
Considerações Finais
Tomando em conta que a pesquisa se encontra em andamento, tendo alguns resultados
parciais com o primeiro levantamento realizado numa parte das habitações de interesse social,
podemos verificar que este município tem potencial para abrigar o uso de energias renováveis
como a térmica solar e a eólica de pequeno porte, sendo esta caracterizada por uma menor
ocorrência de aquecimento de água nesta classe social e local do que na região sudeste do país
na qual o aquecimento de água se verifica em 97,7% dos domicílios
(ELETROBRAS/PROCEL), o que possivelmente caracteriza uma demanda reprimida. Assim,
pode este município, que já oferece todos os serviços básicos a sua população, oferecer mais
esse e, assim, se tornar uma referência no uso de tecnologias sustentáveis, iniciando esse
processo nas habitações de interesse social, mas podendo ser uma característica a ser adotada
pelos demais habitantes.
Nas visitas realizadas foi constatado que na Praia de João Francisco já existe uma moradia
particular que optou pelo uso de energia térmica solar, pelo que conferimos como
naturalmente as pessoas estão começando a eleger o uso de energias renováveis pelos
benefícios que podem trazer para a família, principalmente melhorando a qualidade de vida
das pessoas.
Os benéficos que pode trazer o uso destas tecnologias par a população deste município são
diversos, do ponto de vista social, como: incentivar a responsabilidade social das pessoas, do
ponto de vista econômico, oferecer economia nas despesas cotidianas das famílias já que
observamos ser esta é uma preocupação dos moradores em geral, criar uma maior consciência
ambiental nas pessoas, principalmente nas que moram perto do Parque Nacional de
Jurubatiba, priorizando o uso de recursos renováveis e ambientalmente inofensivos.
Nas entrevistas realizadas também foi verificado o interesse das pessoas em adquirir
conhecimentos sobre o uso destas tecnologias, sendo esta atitude de grande importância para
esta proposta. Este interesse foi expresso tanto por parte do governo municipal como de parte
dos moradores, sendo que a viabilidade para a implantação destas tecnologias depende de
todos os atores sociais.
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