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A família Tribo da Terra: Bira, Liza e seus filhos: Orum, Aiê, Mantú e Ori vive no Sítio Tribo da Terra, 

na Comunidade Lapinha, zona rural do município de Morro do Pilar-MG, Região do Parque Nacional 

da Serra do Cipó. A família está pesquisando e experimentando, na forma de um laboratório vivo, 

tecnologias sustentáveis para a autossuficiência, como: agroecologia, BioConstrução, energias 

renováveis, saneamento com produção de biogás e manejo das águas, permacultura, alimentação 

consciente, meliponicultura, eco educação, relações e convivência humanas de cooperação e 

confiança. 

A Tribo da Terra vive na mata ciliar do Rio Picão, adotou técnicas e estratégias da BioConstrução em 
sua própria residência e observa o fluxo dos sistemas naturais, buscando redução de impactos 
ambientais, otimizando os recursos financeiros e contribuindo com a conservação ambiental e 
qualidade de vida. 

 

 

Foto da primeira BioConstrução realizada pela Tribo da Terra entre os anos 2002 a 2004. 

Para a construção foram utilizadas madeiras antigas encontradas no leito do Rio Picão ao fundo do 

terreno. Delas foram feitos os esteios da casa. Para aproveitar melhor o espaço construímos a casa 

em andares verticais. Como assoalho utilizamos lascas de coqueiro macaúba, as paredes são de 

esteira de taquara, fixadas em quadros de madeira e barreadas com argila. Sobre o assoalho 

construímos um mezanino, utilizado como dormitório (na janela no alto). As janelas são de vidro, 

bambu e latas de óleo. Em cima, esteira de taquara, para fechar o alto das paredes. Utilizamos como 

acabamento argila branca (tabatinga), nas paredes barreadas. Resgate e inovação de diversas 

técnicas antigas utilizadas nas construções da comunidade.  

Esses projetos amplia os horizontes, nos conecta com mestres construtores criando momentos de 

grande troca de saberes.  
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Entre os anos 2005 e 2008 realizamos outra bioconstrução. Utilizamos adobes para a base da casa e 
sobre o assoalho de madeira utilizamos bambu a pique para fechar as paredes. 

 

Na foto uma esteira de bambu para fechar a parede ao lado da janela. Na segunda foto na preparação 

de argila para reboco das paredes, o que não pode faltar é o esterco de burro e cinza, que também 

ajuda a dar liga e aderência no acabamento. Na terceira foto aplicação do reboco. 

 

Nas fotos paredes de bambu a pique. É um trabalho feito com bambu inteiro na vertical e bambu 

cortado ao meio amarrados na horizontal com arame. Depois essa estrutura é preenchida com argila 

e reboco. Vidros e garrafas são muito bem-vindos para iluminar e colorir as paredes.  

 

 

Nas fotos detalhes da pintura dos artistas Francisco e Luísa em 2016 e destaque para a Janela de 

garrafas de vidro e o potencial delas na Bioconstrução. 



Outras produções da Tribo da Terra 

 

 

Imagem acima: Carrinho e Banquinhos de reutilização de tacos de peroba rosa. À esquerda: Banco de braúna e coqueiro 

Macaúba e à direita: Banco de Braúna, Candeia, sucupira e coqueiro macaúba. Participação na Feira Agriminas e Feira de 

Economia solidária em 2008, Belo Horizonte.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Mobilização da Biblioteca Rural Arca das Letras, em 2009, nas Escolinhas das Comunidades de Morro 

do Pilar: Lapinha, Serra, Ponte de Cimento, Areias e Carioca. Formação de 15 Agentes de Leitura para 

atuarem como voluntários com o incentivo à leitura e brincadeiras.  

  

 

Oficina de Perna de Pau de Bambu na Escolinha Rural da Comunidade Lapinha, 2013. 

 

Oficinas de Boneca Abayomi, pão integral e torta de banana madura, com as crianças da Lapinha 

 



Projeto Mais Cultura nas Escolas desenvolvido pela Tribo da Terra em parceria com a Escola Estadual 

Cardeal Mota em 2014 e 2016. Foi trabalhado os eixos Educação Afrobrasileira e Educação Patrimonial.  

Foram momentos incríveis com diversas turmas da escola, construindo instrumentos, tocando, cantando e 

jogando capoeira. Houve tempo para fazer um pão, pular bambu e também plantar. 

 

 

 

Escolhemos a Palmeira Jussara para produzir mudas com as crianças e distribuir depois, por que da 
fruta ela se faz o açaí e a palmeira alimenta diversos tipos de animais em extinção. 

 



A família recebe grupos de estudantes no Sítio Tribo da Terra, momentos que desenvolve Oficinas de 
Culinária buscando resgatar receitas e ingredientes tradicionais.  

Fotos do Trabalho realizado com os alunos do sétimo ano da Escola Intendente Câmara. Produção de 
beiju, bolo de mandioca e cuscuz utilizando a massa da mandioca ralada. Em dezembro/2019. 

 

 

O Projeto de Convivência nas Moradias Universitárias da UFMG oferece oficinas de pão integral, pizza 
integral de abóbora e torta de banana madura para os alunos residentes nas Moradias desde 
setembro de 2019. 

 

 



 

Implantação de um Sistema Agroflorestal – SAF no Sítio Tribo da Terra 

Participação da Tribo da Terra no Projeto Quintais Produtivos promovido pela da Rede de 

Intercâmbio e Tecnologias Alternativas junto com mais famílias da Comunidade Lapinha, em 

janeiro/2017 na primeira imagem e dezembro/2017 na segunda imagem. 

 

 

 

 


