
O DASOL – Depa rtamento Nac iona l de  Aque cimento Solar 
da ABR AVA – Associa ção B rasileira  de  Re frigeraç ão, Ar 
Con dicion ado, Ve ntila ção e  Aquecime nto rea liza nos dia s 
24 e 25 de  agosto o 4º Congresso Bra sileiro de 
Aquec imento S olar (CB-S ol) , e m pa rceria com a  I ntersolar 
South Am erica , n o Pa vilhão Branc o do Expo Cente r Nor te, 
em São Paulo. dfsdfsfsfsdfsdfdfsdfsdfddfsdfsfdfdfdfdfff 

O e ve nto reúne  temas de gran de relevân cia técnic a para 
os profissiona is do se tor  de aque cimento solar,  energia s 
renová ve is, construçõe s suste ntáveis e arquite tura. 
Estarã o pre se ntes repre se ntantes de ent ida des e de 
empresa s do setor energé tico e da c onstrução c ivil. 
Durante o congre sso, convidados naciona is e 
interna cionais aprese ntam e de batem projetos inova dore s 
de aque cimento solar  que estão sendo dese nvolvidos em 
vá rias cidades do Bra sil e do mundo.   dfsfdsfsddfsdfsdfsdf

Temas com o “O retorno do invest imento e m projetos de 
geraç ão de energia”, “O aque cimento sola r na  construçã o 
civil”, “Aplic ações conjuntas de e nergia fotovolta ica e solar 
térmic a” e “Energia  sola r hel ioté rmica” são a lguns dos 
desta que s do c ongre sso. O merca do de aquece dore s 
sola res cre sce e m mé dia cerca de 1,3 milhão de  me tros 
quadrados a o ano. Estima -se  que os aque cedores solare s 
esteja m prese ntes e m 5% das re sidê ncias brasileira s, 
representando 1, 19% da matr iz de consumo elétrico 
nacional. Com o ince ntivo e programa s governam enta is 
de ace sso a o e quipamento, a ide ia  é que  esta fa ixa  seja 
amplia da para 24% da s re sidê ncias bra sil eiras em  2050, 
segundo da dos da EPE . dfsdfsfsddfsdfsdfsdlklklkdfsdfdf

4º CB-Sol – 4º Congresso Brasileiro de Aquecimento Solar
Dias 24 e 25 de agosto -  Durante a feira Intersolar, no Expo Center Norte, 

Pavilhão Branco – São Paulo/SP - Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme

Even to orga niza do p elo DAS OL da Abra va a con tece  em  
a gos to d ura nte a fei ra In ter sola r, em  Sã o Pa ulo.

No contex to inte rnaciona l,  o Bra sil  ocupa  posiçã o de 
destaque . S egundo a Agê ncia I nterna cional de Ene rgia ( IEA) e 
seu último re latório divul gado, o S ol ar Heat  WorldWide, 
edição de 2016 (base  2014) , que  reúne informações de m² de 
cole tores solare s tér micos insta lados por tipo, e nergia 
produzida, contribuições ao meio a mbiente de e missõe s 
evita das, dentre outros dados do dese mpenho do setor de 61 
países,  o B rasil, ma is uma vez, foi re fe rência  no estudo, 
oc upando a 3ª posição em ca pacidade  instala da adicionada  no 
ano com novos1.009 MWth (Mega Watts Térm ic os),  e a  5ª no 
ranking mundial com 2.712 MWth, da do que considera os 
cole tores sola res tér micos e m operaçã o nos últ imos 25 anos. A 
contribuição do setor brasile iro a o me io a mbiente  em 2014 foi 
de 2,5 milhões de tone ladas de  emissões evita das de CO2.
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ANAMACO CONVIDA 
Prepare-se para participar do 4º Congresso Brasileiro de 

Aquecimento Solar nos dias 24 e 25 de agosto


