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Comoespírito
revolucionáriodo
povomexicano,
vamosfirmarum
acordoquenão
conseguimosem
Copenhague.”

LuizInácioLuladaSilva,sobre
próximacúpuladoclima(COP)

CINEMA
NORDESTE

Combateà
desertificação
Com o aquecimento global, o
semiárido brasileiro sofrerá
ainda mais com as secas. Pa-
ra tentar evitar ou pelo me-
nos mitigar os efeitos da de-
sertificação, representantes
de 1.133 cidades do Nordeste,
Espírito Santo e Minas Ge-
rais se reúnem no 1º Encon-
tro Nacional de Enfrenta-
mento da Desertificação, en-
tre os dias 3 e 5 em Juazeiro
(BA) e em Petrolina (PE).

www.estadao.com.br/vidae/planeta

Uma empresa da Grã
Bretanha acaba de
construir uma casa de
plástico reciclado que
promete revolucionar a
indústria da construção.
Ela é feita de 18 toneladas
de um novo material, uma
mistura de plástico e
minerais mais leve e mais
resistente que concreto.
E, claro, a novidade é
100% reciclável.

“Essenovo
designpropõe
umanovaforma
depensar,
produzir,vender,
usar,descartare
reciclar”

ChristianUllmann,curadorda
mostraDesign&Natureza

Casadeplástico
reciclado

Designer argentino diz que mercado começa a respeitar a oferta da Amazônia e a usar madeiras alternativas

Ecodesign,noritmodafloresta
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DESIGN‘DOBEM’–Para Ullmann,odesignerdeveprevero impactoambientaldeseu produto, criandoalternativas racionaisdeusodos recursosnaturais ecolaborandocoma inclusãosocialdeartesãos locais
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Dois documentários com temas ambientais concorrem ao Oscar

DISPUTA– ‘TheCove’ e ‘Food, Inc.’ denunciamabusosambientasnoJapãoenas fazendasdosEUA

Karina Ninni
ESPECIAL PARA O ESTADO

O argentino Christian Ullmann
é mais brasileiro do que o sota-
que deixa transparecer. Che-
gou ao País em 1996, com uma
bolsa do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq), para fa-
zerumapesquisasobretecnolo-
gias na área de design. E não foi
mais embora.

Formado em Design Indus-
trial, ele se dedica a projetos li-
gados ao ecodesign há 15 anos.
Um deles é a mostra Design &
Natureza, em que grandes no-
mes do setor criam objetos eco-
logicamente corretos e viáveis.

Naexposiçãodesteano,Zani-
neCaldas,Baba Vacaro,Marko
Brajovic e outros designers
criaram móveis tendo em men-
te o tema “redução no uso de
recursos naturais”. Após pas-
sar por São Paulo, a mostra po-
deservisitadaemRibeirãoPre-
to até o dia 7.

“Eu e a Marili Brandão cria-
mos o projeto em 1999. Naquela
época, o mercado ditava o pa-
drão: se era madeira vermelha,
tudo era feito em madeira ver-

melha. Se era madeira clara, a
mesmacoisa.Eutinhatrabalha-
do no Ibama com a divulgação
de madeiras alternativas da
Amazônia para fabricação de
móveis. Sabia que o Brasil es-
condia um verdadeiro tesouro
na floresta.”

Ullmann acredita que, aos
poucos, a situação está mudan-
do. “Não é mais o mercado
quem diz: queremos a madeira
tal.Éaflorestatropicalqueace-
nacomas possibilidadesdema-
deira.”

Mas o designer ainda enxer-
ga grandes desafios para tor-
nar aAmazônia uma referência
de sustentabilidade e geração
de renda para as populações lo-
cais, com base na inserção dos
produtosamazônicosnomerca-
do mundial. “O primeiro é o
compromisso dos empresários
emassumiratendênciaambien-
tal; o segundo, um pouco mais
difícil,éconfeccionaressespro-
dutos; e o terceiro, um grande
entrave, implica introduzir os
projetos de designers locais no
processo de industrialização
dessa produção.”

Para ele, é preciso valorizar
odiferencialsul-americanotro-

pical,característicaquetodoes-
trangeiro deseja dos produtos
locais.“Competircontraaquali-
dade ou os baixos custos dos
produtos globais, todos sabe-
mos, não é o caminho.”

Avesso à burocracia, Ull-
mann percebeu muito cedo o
que não queria da profissão.
“Estava fora dos meus planos
ficar num escritório buscando
soluçõesparaproblemasdeem-
presas que produzem em gran-
deescala.Redesenharumpara-
fuso que não funcionou, por

exemplo. Eu queria brincar
com o design.”

Na faculdade, Ullmann teve
contato com teorias europeias
quejá disseminavam oconceito
deecodesign. Mas,segundoele,
na época ninguém pensava nis-
so seriamente.

“A grande diferença hoje é
queosjovens jásaemdauniver-
sidade com isso na cabeça: pen-
sando em reaproveitamento,
em reciclagem, em trabalhar
commadeiracertificada.”Eter-
no otimista, Ullmann acredita
que é possível implementar ca-
davezmaispropostassustentá-
veis. “Ainda fazemos muita coi-
sa errada, mas está mudando.
Se vaidar tempo ou não, por en-
quanto não sabemos”, teoriza.

Aos 43 anos, o designer não
para.Em2000,concebeuecolo-
cou em prática, ao lado da cole-
ga Tânia dePaula, aOficina Nô-
made –um projeto voltado para
resgatar e valorizar materiais e
técnicas artesanais tradicio-
nais, direcionando a produção
para o mercado contemporâ-
neo. A iniciativa já passou pelo
interior de São Paulo, Macapá,
Bahia, Santa Catarina, Paraná
e Amazonas.

“Tínhamos o projeto em
mente,mastudocomeçouquan-
do uma empresa de refrigeran-
tes me pediu um brinde de final
deano. A condição era que o ob-
jetofossedesenvolvidonaAma-
zônia, com trabalho de comuni-
dades e em madeira certifica-
da.” Ullmann passou três me-
ses em Itacoatiara (AM) e pro-
duziu os brindes com jovens
graduados pela escola de mar-
cenaria do Senai local.

SOUVENIRS E MILHAS
O designer conta que, quando
produziu os brindes, percebeu
que a ideia era viável. “Então,
pegamos nossas economias,
nossas milhas, e fomos para
Boa Vista do Ramos, a duas ho-
ras de barco de Manaus”, conta
oargentino, lembrandoquenin-
guém apostava na ideia.

Ele e Tânia logo ficaram sa-
bendo que uma loja voltada pa-
ra a classe A em São Paulo bus-
cava produtos masculinos em
madeira certificada. A negocia-
ção vingou e a dupla acabou
criando uma coleção de mate-
riais para escritório em madei-
ra certificada doada pela Mil
Madeireira.

Mas, além da Oficina Nôma-
de,Ullmanntemuma outrame-
nina dos olhos: o projeto Mais
Design e Menos Resíduo, no
qual moradores de periferias
de grandes cidades trabalham
com matéria-prima reciclável.
“Quanto mais perto estamos
das comunidades artesanais
melhor para todos. Design não
é só fazer produto caro e difícil
de entender para a classe AA”,
resume.

Apesar de saber que a maio-
ria dos designers desenvolve
produtos para um consumidor
de maior poder aquisitivo, Ull-
mann afirma que, desde o início
da década, está surgindo uma
contracorrente.

Segundo ele, já se pode en-
contrar projetos feitos para o
Design & Natureza em lojas de
classe média, a preços acessí-
veis ao consumidor comum.
“Esse novo design propõe uma
novaformadepensar,deprodu-
zir, de comercializar, de usar,
de descartar e de reciclar; pro-
põe uma nova estética, uma no-
va ética, uma nova tabela de va-
lores e um novo equilíbrio, que
aospoucosganhaespaço,credi-
bilidade e novos seguidores.” ●

EXPEDIENTE

MARCIO FERNANDES/AE

Alguns golfinhos e muitas de-
núncias contra a produção
agrícola dos EUA vão marcar
presença em Los Angeles no
dia 7, durante a premiação do
Oscar. Isso porque dois filmes
comtemas ambientais concor-
rem ao Oscar de Melhor Docu-
mentário este ano: The Cove e
Food, Inc.

Grandefavoritoa levara es-
tatueta, The Cove mostra os
horrores da captura e da ma-
tança de golfinhos no Japão.
Para isso, ativistas se infiltra-
ram em uma dessas “pesca-
rias”, munidos de câmeras es-
condidas.

Aintençãodo diretor–oati-
vista americano Louie
Psihoyos – é que a visibilidade

do filme denuncie o extermínio
e o adestramento desses ani-
mais. “E o Oscar pode ajudar
nisso”, diz Psihoyos, prevendo
que 300 milhões de pessoas as-
sistamaofilme, jáquesaiuven-
cedordosprêmiosdosCríticos

de Los Angeles e do Sindicato
dos Produtores.

Já Food, Inc, de Robert Ken-
ner,tratadaindústriaalimentí-
ciaamericana,expondoosefei-
tos nocivos para a saúde, o
meioambiente eosdireitoshu-

manos.“Estousendochama-
do para conversar com as
mesmas empresas que se re-
cusaram a aparecer no fil-
me”, conta Kenner. Os dois
documentários ainda não
têmdatadeestreianoBrasil.
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