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Oficina de bioconstrução: construindo com a natureza e promovendo a segurança 
alimentar do ser humano 

 
Comunidade: Carão - Centro Experimental Floresta Ativa 

RESEX Tapajós/Arapiuns, 10 a 14 de setembro de 2018. 
 
 
Organização: 
CEAPS / PSA – Projeto Saúde e Alegria 
 
Financiamento: 
KAS – Fundação Konrad Adenauer 
 
Organizações convidadas: Low Construtores 
 
Objetivos do encontro: 
Trocar experiências sobre construção sustentável na Amazônia com o uso de palha, 
madeira e barro, além de construir um galinheiro para melhorar a segurança alimentar e 
nutricional das pessoas que trabalham e visitam o CEFA. 
 
Público-Alvo: 
Estudantes, Comunitários da RESEX Tapajós/Arapiuns e Floresta Nacional do Tapajós - 
FLONA 
 
Metodologia e monitoramento: 
O curso será desenvolvido em dois momentos com teoria e prática nos temas 
bioconstrução e criação de galinha caipira. Os princípios, conceitos, importância, 
elementos básicos do planejamento e da implantação de um sistema de integrado, com 
destaque para o levantamento da área, a identificação das espécies existentes. 
 
Contexto: 
 
A construção de um ambiente sustentável traz autonomia às comunidades. Uma 
comunidade autônoma é aquela que tem a capacidade de satisfazer as suas próprias 
necessidades sem depender de grupos ou pessoas de fora da comunidade. O domínio 
das técnicas construtivas e a valorização das técnicas tradicionais são mais um passo 
rumo a essa autonomia. Se cuidarmos da natureza, teremos para sempre os recursos 
necessários para a nossa sobrevivência e das futuras gerações no local onde vivemos. 
Utilizaremos a técnica de bioconstrução para fazer o galinheiro pois entendemos que é 
importante fazermos tudo com o que o ambiente disponibiliza assim, trabalharemos a 
criação de galinha caipira com forma de suprir a carência de proteína animal nas 
comunidades fortalecendo a segurança nutricional e soberania alimentar contudo para 
termos êxito teremos que fazer com que os participante possam entender as dificuldades 
e facilidade da agricultura familiar pois queremos mudar a visão dos participante com 
esta oficina. 
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Diante disso, debater e encontrar formas de uso dos recursos naturais e mantendo a 
floresta em pé é essencial. É importante que, haja a compreensão de que, diante da 
enorme diversidade que a floresta apresenta existem muitos elementos que estão 
esperando serem organizados para um uso integrador e sistêmico no sistema familiar de 
uma propriedade rural.  

 
Programação: 
 
Segunda-feira, 10 de setembro de 2018 
 

08:00 Saída da sede do PSA para Alter do Chão 

09:00  Deslocamento de Alter do Chão para a  Comunidade de Anumã/Carão) 

10:00 Desembarque na comunidade Anumã, pegar transporte para a comunidade de 
Carão 

10:15 Chegada na comunidade de Carão – lanche  

10:45 Abertura do Curso:  
Marina Caetano, Fundação Konrad Adenauer 
Steve Mcqueen Fernando, Saúde e Alegria 
 
Apresentação dos participantes, metodologia e objetivos 

12:00 Almoço 

14:00 O que é Bioconstrução 

15:00 Observação em campo: uma nos tipos de barros encontrados no sítio do 
comunitário e a outra na estrutura da casa demonstrativa 

16:00 Lanche 

16:20 Vídeo debate sobre bioconstrução 

17:30 Encerramento das atividades do dia 

19:00  Jantar 

 
Terça-feira, 11 de setembro de 2018 
 

07:30  Café da manhã 

08:00 Desenho rural, noções básicas, definição de local, materiais 
necessários e visita de ambientação para o novo galinheiro 

10:00 Lanche 

10:15 Escolha da madeira, beneficiamento e construção 

12:00  
 

Almoço 

14:00 Construção do galinheiro no local indicado 

16:00 Lanche 
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16:20 Construção do galinheiro no local indicado 

17:30 Encerramento das atividades do dia 

19:00  Jantar 

 
 
Quarta-feira, 12 de setembro de 2018 
 

07:30  Café da manhã 

08:00 Buscar material para construir e preparo  

10:00 Lanche 

10:15 Continuação do preparo do material 

12:00  
 

Almoço 

14:00 Construir a parede de pau-a-pique com o barro tirado 

16:00 Lanche 

16:20 Construir a parede de pau-a-pique com o barro tirado 

17:30 Encerramento das atividades do dia 

19:00  Jantar 

 

Quinta-feira, 13 de setembro de 2018 
 

07:30  Café da manhã 

08:00 Uso sustentável do telhado de palha, conhecendo a árvore para bom 
uso – visita de campo 

10:00 Lanche 

10:15 Corte da palha, transporte e beneficiamento  

12:00  
 

Almoço 

14:00 Oficina de Criação de Galinha Caipira 

16:00 Lanche 

16:20 Manejo das aves no CEFA 

17:30 Encerramento das atividades do dia 

19:00  Jantar 
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Sexta-feira, 14 de setembro de 2018 
 

07:30  Café da manhã 

08:00 Cercamento da área e manejo das aves 

10:00 Lanche 

10:15 Lições aprendidas 
Avaliação geral do curso 
Entrega de certificado 

13:00  
 

Almoço 

15:00 Retorno para Santarém 

 


