
Workshop – Sustentabilidade e consciência  
 

Motivação:  
 

Cada vez é mais comum nos dias de hoje, falarmos sobre sustentabilidade, mas como abordar este 
conceito tão abrangente! 
Tudo tem início em um processo de consciência, criando um ciclo sustentável de sinergia entre fatores 
como habitação, água, energia e alimentação. 

 

Objetivo: 
 

Obter conhecimentos sobre conceitos de sustentabilidade prática e aplicada, com consciência, 
entendendo como os processos energéticos estão fortemente conectados. 

 

Público alvo: 

o Arquitetos. 

o Engenheiros. 

o Demais interessados na área. 

 

Programa do curso:                                          Carga horária: A definir 

Grade de programação Carga horaria 

1- Introdução à sustentabilidade e Bioconstrução - 

Introdução à sustentabilidade. - 

Bio-construção e formas alternativas de construção.  - 

Total - 

2- Captação e reaproveitamento de águas - 

Captação e reaproveitamento de águas pluviais. - 

Cisterna de ferro cimento. - 

Carneiro hidráulico de baixo custo. - 

Bomba de Heron. - 

Reutilização de águas cinza e negra. - 

Bacia de evapotranspiração (fossa bananeira). - 

Filtros. - 

Total - 

3- Energias 

 Introdução aos conceitos básico de eletricidade. - 

Painéis solares. - 

Dimensionamento. - 

Controladores, baterias, inversores. - 

Iluminação natural e de baixo custo. - 

Energia eólica. - 

Energias “exóticas” (pilha limão, pilha terra, efeito seebeck,Peltier). - 

Ciclo Stirling. - 

Feng Shui. - 

Relação áurea. - 

Aquecedor solar de baixo custo. - 

Forno solar e máquina a vapor. - 

Total - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Monitor 
 

Ivan Bruno Guerra Pereira, 39 anos.  
Fundador e Diretor de projetos da SEI Energias (Sistemas de energia inteligente)   
 

Formação Acadêmica: 
 

o  Pós-graduação - Aplicações para dispositivos móveis (FATEC)   
o  Licenciatura em Engenharia. Elétrica Eletrônica -  Ramo TIT (Universidade do Algarve – Portugal)    
o  2º Grau/Décimo segundo ano (12º) - Técnico Profissional em Eletrônica Escola Marinha ETRR 
 

Alguns dos principais locais já apresentados 
 

o Portugal 
Auditório particular 

o Rio de Janeiro  
Centro Espírita Ramatís 

o Botucatu –SP 
Pousada Nova Era, salão de eventos revista UFO 

o Curitiba 
Hotel INN – 21º Diálogo com o Universo 

o Belo Horizonte 
Colégio Municipal 

o João Pessoa 
Auditório da P.M (Polícia militar) 

o Recife 
Universidade Federal, polo de matemática e psicologia. 

o Cavalcante 
Sede da Rede NAVE 

o Alto Paraiso de Goiás 
Associação Paulo de Tarso 
Auditório Pousada Rubi 
Auditório Salão Paroquial  

 

4- Alimentação   

Horta mandala. - 

Método alternativo de cultivo em tubo. - 

Gotejadores de baixo custo e magnetização da água. - 

Biofertilizantes, compostagem. - 

Produtos de limpeza naturais. - 

Total - 


