
Biombo, encontro das águas

Projeto desenvolvido na Amazônia

promove comunidades e preserva

a essência da tradição regional

por Elizabeth Lorenzotti

Uma peneira de tribo indígena
vira fruteira de madeira. Frutos
de cuieira se transformam em ces-
tos de pão. A zagaia, utilizada na
pesca do pirarucu, vira parte de
um cabideiro. A semente do tauari,
fruta consumida por macacos, faz
parte de um castiçal. A matéria-
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prima de caboclos e índios, os
artesãos do Projeto Design Tropi-
cal da Amazônia, é composta por
restos de madeira, sementes e
fibras naturais.

No chamado coração da flo-
resta, em Manaus, o projeto exis-
te desde 1999 e está instalado

desde 2002 na Fundação Centro
de Análise e Pesquisa Tecnológica
(Fucapi). Sua filosofia é de tecno-
logia aplicada. "Há pesquisa segui-
da de desenvolvimento tecnológi-
co e transferência dessa tecnologia
a outros marceneiros e artesãos",
explica Flávio Ramos, gerente de
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projetos do Núcleo de Design.
A Fucapi é uma entidade priva-

da sem fins lucrativos, fundada em
1982 por iniciativa da Federação
das Indústrias do Estado do
Amazonas e do Grupo Executivo
Ministerial de Componentes e
Materiais (Geicom), ligado ao

governo federal. A Fundação é
voltada ao desenvolvimento de
pesquisa, serviços tecnológicos
e incentivo à competitividade de
empresas e organizações na região
amazônica.

Com treinamento, artesãos
se profíssionalizam

O projeto realizou, inicial-
mente, treinamentos em Manaus,
Itacoatiara, Barcelos, Maués, São
Gabriel da Cachoeira, Parintins,
Santa Izabel do Rio Negro, Fonte
Boa e Presidente Figueiredo, com
o objetivo de identificar os arte-

sãos e ensinar noções de design,
qualidade do produto, desenho
técnico etc. Uma parte deles foi
convidada para treinamentos mais
extensos na marcenaria do projeto,
em Manaus. Hoje, entre os artesãos
mais cotados estão Sílvio Baniwa,
de Manaus, e Manoel Avelino,
índio baniwa, de 75 anos, de Santa
Isabel do Rio Negro, que traba-
lham com fibra de arumã (muito
importante nas tribos para a con-
fecção de suas cestarias e tipitis,
os tradicionais espremedores de
massa de mandioca para farinha).
Também se destacam Antônio
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Gonçalves Neto, entalhador em
madeira, de Itacoatiara; Fortunato
Rabelo Castro, especialista em fibra
de piaçava, em Barcelos; Roberta
Pereira, uma das únicas mulheres
que se tem notícia no Amazonas a
trabalhar com torno para objetos
de madeira, em Novo Airão; e
Edivaldo, de Maués, que trabalha
em torno.

Famílias e pequenas
marcenarias são beneficiadas

O projeto já beneficiou mui-
tas famílias e pequenas marce-
narias instaladas no interior do
Amazonas, que além da capacita-
ção têm a chance de se tornarem
fornecedores da Fucapi, recebendo
pedidos constantes de componen-
tes ou peças semi-acabadas.

O artesão Edivaldo é protago-
nista de um história, que simboliza
bem essa questão, sobre a empre-
sa Bate Coração, uma marcena-
ria familiar em Maués, no Baixo

Amazonas. Inicialmente, contava
apenas com um torno, onde traba-
lhava Edivaldo, que foi seleciona-
do para treinamento mais extenso
em Manaus. Flávio Ramos conta
que o artesão ficou na Fucapi
durante um ano e meio e resol-
veu voltar para a Bate Coração
onde treinou outros marceneiros
e iniciou o fornecimento de peças
semi-acabadas para a Fundação.

A partir da tecnologia apren-
dida, também desenvolveu uma
linha de peças com design próprio
(castiçais, farinheiras, fruteiras etc.)
e melhorou o acabamento e quali-
dade de produtos que já fabricava
(camas, guarda-roupas, jogos de
jantar), aumentando o volume de
vendas. Hoje, Edivaldo tem cinco
tornos, operados por funcioná-
rios contratados que receberam o
conhecimento repassado.

A Fucapi compra toda a produ-
ção das comunidades e a empresa
Native Original Products repre-
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senta com exclusividade o projeto
Design Tropical da Amazônia para
comercialização em nível nacio-
nal. A Native atende empresas de
diversas regiões do País em suas
duas lojas na cidade de Manaus.

Projeto valoriza
compromisso social

Segundo Rozana Lentz Trilha,
uma das sócias, a Native foi criada
em 2002. "A empresa é compro-
metida com a comercialização e
divulgação do artesanato brasi-
leiro com foco nos produtos da
Amazônia, de forma ecologica-
mente correta e visando o desen-
volvimento sustentável da região."

O projeto já fez diversos contatos
para exportação direta. Uma expo-
sição itinerante foi montada para a
Itália. Há peças expostas na Flórida
e, em 2005, os trabalhos foram
apresentados no Ano do Brasil na
França. Recentemente, brindes do
Design Tropical foram distribuídos
em Davos, em conjunto com outros
produtos brasileiros de práticas de
desenvolvimento sustentável.

Além de utilizar resíduos flores-
tais, o projeto também trabalha com
a compra de madeiras provenientes
de projetos de manejo. Segundo
Flávio Ramos, está em andamento
a preparação para a Certificação
de Cadeia de Custódia do FSC
- Forest Stewardship Council, tam-
bém conhecido como Selo Verde.
"Esse Selo é o mais difundido no
mundo e atesta a utilização de boas
práticas florestais", afirma.

Os maiores obstáculos do
Projeto Design Tropical da
Amazônia referem-se ao finan-
ciamento, que se restringe aos
recursos próprios da Fucapi, e a
precária infra-estrutura no interior
do Estado (suprimento de energia,
capacitação dos artesãos, apare -
Ihamento das marcenarias etc.).
Enfrentando esses obstáculos, o
projeto está evoluindo para uma
unidade de negócios que valoriza
a temática amazônica, agregando
valor aos produtos por meio do
design e tecnologia, que contempla
as questões sócio-ambientais. •
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Coleta de resíduos de madeira

Artesão na produção de peças

A artesã Roberta Pereira trabalha no torno
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