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A Aliança Guaraná de Maués (AGM) une ações práticas de valorização da 
cultura do guaraná. Neste boletim você acompanha as atividades que o 
instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia – 
IDESAM vem realizando por meio dos Grupos de Trabalho (GT) nas áreas de 
Educação, Produção Sustentável, Turismo Socioambiental e Sociocultural, 
temas pilares para o desenvolvimento sustentável e compartilhado tanto do 
município como de sua extensa área rural.

As atividades estão apresentadas pelos eixos de: 

O sistema de rastreabilidade beneficia 12 organizações de produtores: 9 
associações e 3 cooperativas ao longo dos diversos rios e polos geográficos 
de Maués.

Ações desenvolvidas pela equipe técnica do Idesam
• RECIBO DE CONTROLE AMBEV:  produtor, ID Associação, Polo 

Geográfico, quantidade comercializada e ponto geográfico área 
produtiva;

• AÇÕES DE CAMPO: Georreferenciamento das unidades produtivas, 
vistoria aos barracões de beneficiamento e orientações técnicas para 
produção e qualidade do guaraná;

• BANCO DE DADOS: produtor, ID Associação, Polo Geográfico, 
Quantidade comercializada e ponto geográfico área produtiva;

• ELABORAÇÃO DE MAPAS: contendo 
Cadastro Ambiental Rural (CAR), localidades 
das áreas produtivas, histórico de 
desmatamento em áreas de influência de 
produtores; 

Fonte: Boletim AGM 2020.
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• VÍDEO RASTREABILIDADE 
GUARANÁ DE MAUÉS - AGM

Acesse o 
estudo através
do QR Code

Acesse o vídeo em
http://bit.ly/rastreabilidadeagm

Polos Geográficos de Maués
Sede Municipal

LEGENDA DO MAPA:

• ESTUDO SOBRE A CADEIA DE 
VALOR DO GUARANÁ DE MAUÉS 
(IDESAM, 2018).
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Mapa de 
Guaranazais



Execução: IDESAM
Incentivo a economia criativa e turismo de base comunitária
 • Regularização do ponto de cultura CULTUAM: Centro de Preservação da
Cultura, Arte e Ciências de Maués;
• Criação da Associação Indígena para Turismo de Base Comunitária
Satere Maué: Wepainug.

Apoio a cadeia de valor do guaraná 
A formalização de organizações de produtores permite a comercialização
direta do guaraná para a AMBEV, o que representa um ganho médio de
53% na renda obtida pelo produtor na venda do produto e beneficia 337
famílias de agricultores;
• Apoio técnico, gestão e contabilidade;
• Elaboração de estatuto e 
documentações;
• Reuniões e presença em assembleias;
• Intercâmbios entre associações.

Abrigos para ovos de quelônios em 
comunidades tradicionais

Mestre de música do 
Gambá de Maués

• Criação do programa semanal “Hora da AGM” na Rádio Guaranópolis 
e participações frequentes no  “Alô Produtor”, apresentado por Bruno 
Negreiros; 

• Elaboração, diagramação e distribuição do Jornal Aliança;
• Interlocução com atores locais e GTs de trabalho;
• Apoio na elaboração e implementação de políticas públicas voltadas ao 

setor cultural;
• Cinema itinerante – Cine Vagalume, para crianças;
• Registro visual, ações de divulgação e mídias sociais;
• Publicação de 3 edições do Jornal Aliança: https://idesam.org/jornal-

agm/;
• Publicação do Jornal AGM 3 edições.

Apoio a formalização de associações
Comunicação

NEGÓCIOS 
SUSTENTÁVEIS

Mercado sustentável: 
elaboração de embalagem de 
guaraná em pó orgânico da  
Associação dos  Agricultores  
Familiares do Alto Urupadi PRODUTO DA

AGRICULTURA
FAMILIAR DA
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socioambiental educação

cultura produção sustentávelturismo

ações em fundos de projetos

Material didático ensino infantil
Coordenação: Secretaria Municipal de Educação de Maués/AM.- SEMED 
Coordenadoria de Educação Infantil – Fransinete Elias
OBJETIVO:  apoiar a educação básica e fundamental de instituições de ensino 
de Maués 

RESULTADOS
• Aquisição de materiais escolares essenciais demandados pelos professores 

das escolas beneficiadas
• Público alcançado: 1.260 alunos de educação infantil: Jardim Fraternidade: 

217; Jardim Pinnochio: 160; N.S. da Conceição: 160; Ins. Educ. Boas Novas: 290; 
Creche Raimundo de Oliveira Leite: 433.

Ações de destaque com jovens
Projeto Maués Dojo
Coordenação: Professor Luzimir Moreira
OBJETIVO:  apoiar o ensino da arte do  jiu jitsu a crianças em vulnerabilidade 
social em Maués. 
RESULTADOS
• Aquisição de materiais para treino (60 placas de tatames) e material 

escolar básico para as crianças envolvidas no projeto (300 kits)
• Público alcançado: 75 crianças e jovens da equipe de treino e 300 crianças 

e jovens dos bairros de baixa renda periféricos de Maués

Projeto Luthier 
Coordenação: Professor Alessandro Cabral
OBJETIVO:  estimular atividades para a confecção de instrumentos
e o estudo de ritmos amazônicos com crianças.
Execução das aulas realizada pelo professor e coordenador Alessandro Cabral
RESULTADOS
• Aquisição de materiais para confecção de instrumentos e materiais 

estruturantes para o ambiente e apoio nas aulas e oficinas

Formação continuada de produtores em sistemas de 
produção Sustentáveis
Execução: Idesam
OBJETIVO: aplicar e reproduzir iniciativas e tecnologias agroecológicas 
voltadas para a produção orgânica (em andamento).
RESULTADOS
• Reunião com lideranças 

comunitárias
• Implantação do modelo de 

Comunidade que Sustenta 
a Agricultura (CSA), em 
parceria entre consumidores 
e produtores para enfrentar 
a pandemia. Parceira IFAM – 
Professora Melissa Michelotti 
Veras

• Articulação para formação de 
Organismos de Controle Social (OCS)

• Realização da Feira Livre 
Agroecológica de Maués com 

parcerios e colaboradores: 
Agricultores locais, ADS, IDAM, 
Prefeitura Municipal, Paróquia 
Nossa Senhora da Conceição, 
atores locais e agricultores 
familiares.

• Organização do encontro 
com o grupo de 80 
meliponicultores de 
Maués com a presença do 
pesquisador do INPA, Hélio 
Vilas Boas 

• 25 famílias alcançadas pela 
transição agroecológica

Projeto com parteiras tradicionais de Maués
Coordenação: Patricia Mandi – Coordenadora ONG Mama Ekos 
OBJETIVO: valorizar o conhecimento feminino tradicional e 
desenvolver ações educacionais e culturais para as parteiras e 
aprendizes no município.

RESULTADOS
• Elaboração do logotipo casa das mulheres, sede da ONG MamaEkos
• Apoio logístico para atividades de troca de sabres e multirões
•  Produção da oficina “CosméticaNatural- Força da Floresta no 

Cuidado Mãe e bebê”

Ações de apoio aos mestres de música do Gambá de Maués
Execução: Idesam
OBJETIVO: valorizar a cultura do tambor de gambá e proporcionar a geração de renda 
com a atividade de confecção de instrumentos

RESULTADOS
•  Aquisição de ferramentas profissionais para os mestres de música Gambá de Maués
•  Disseminação da cultura da expressão rítmica regional para novas gerações de Maués
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socioambiental educação

cultura produção sustentávelturismo

ações em fundos de projetos

Unidades de produção orgânica
Execução: Idesam
OBJETIVO: trabalhar a transição orgânica de produtores locais que 
possuem a agricultura como principal atividade econômica.

ATIVIDADES EM ANDAMENTO

• Acompanhamento de 
produtores

• Escolha e preparo de área
• Instalação de modelo de cultivo 

protegido com irrigação
• Compra de materiais e 

sementes
• Adequação de barracão de 

beneficiamento do guaraná

• Manejo e adubação orgânica de 
guaranazais

• Público alcançado: 1 família sob 
Cultivo protegido com ênfase 
em hortaliças e 7 famílias sob 
o processo de certificação 
orgânica

Unidades demonstrativas de sistemas agroflorestais 
e consócios
Execução: Idesam 
OBJETIVO: apoiar a produção agroecológica e composição de Sistema 
Agroflorestal nas unidades produtivas de Maués

 ATIVIDADES EM ANDAMENTO
•  Aquisições de Sementes e materiais
•  Público alcançado até o momento: 

> 1 família na unidade produtiva na estrada da Safrita com o cultivo 
com ênfase em raízes, tubérculos e frutíferas
> 1 família na unidade produtiva rio Maués Miri com o Sistemas 
Agroflorestais para a cultura do guaraná
> 1 familia em unidade produtiva no Rio Paricá

Cultura e Identidade Local no Ensino infantil
Coordenação: Secretaria Municipal de Educação de Maués/AM.- SEMED Coordenadoria 
de Educação Infantil – Fransinete Elias
Apoio: Professor Alessandro Cabral
OBJETIVO: Valorização da cultura regional e do meio ambiente; 

RESULTADOS
•  Apoio de recursos e logística de profissionais e encontros;
• Suporte para oficina virtual com temática cultural
•  Público alcançado: 1092 crianças; 137 professores, 07 Coordenadores pedagógicos e 07 

gestores pedagógicos

Projeto de Conservação de Quelônios
Coordenação: Anndson Brelaz – IFAM Maués
OBJETIVO:  fomentar a conscientização sobre a proteção das diversas espécies de 
tartarugas e jabutis da Amazônia, em risco de extinção, além do incentivo ao Turismo de 
Base Comunitária (em andamento).

RESULTADOS
• Aquisição de materiais e uniformes para agentes comunitários 
• Elaboração e divulgação de cartilhas ilustrativas para prevenção 

de quelônios e diminuição de resíduos em rios
• Produção de palestras em escolas para a conscientização de 

crianças, jovens, adultos e de professores do centro urbano
•  Treinamento de campo, identificação e coleta de ovos, Curso 

teórico conservação de Quelônios
• Construção de abrigo para ovos (chocadeiras) de quelônios em 

comunidades
• Público Alcançado:  80 famílias, além de 20 comunidades de 

diferentes polos geográficos de Maués, incluindo Terra Indígena
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ações em fundos de projetos

socioambiental educação

cultura produção sustentávelturismo

Turismo de Base Comunitária 
Execução: Idesam | Apoio: Mawezia Turismo
• Incentivo ao turismo local e de base comunitária em acordo ao plano 

de turismo municipal de Maués;
• Apoio ao desenvolvimento ao roteiro turístico Ilha de vera cruz com 

museu arqueológico:

Roteiro Ilha do Sol

Rio Marau

Intercâmbio
Cultural

Wepainug

Roteiro Guaraná

Roteiro Menino Deus

Roteiro Tauari

Roteiro Vera Cruz

Maués

Rio Maués-açu

Acesse o álbum de fotos
completo de cada roteiro

Divulgação e cadastramento de produtores para o IG 
de Maués
Execução: IDESAM
OBJETIVO: auxiliar no processo de reconhecimento e aquisição do selo 
de identidade geográfica para os produtores de guaraná de Maués, a 
partir da assessoria técnica e executiva.

RESULTADOS
• Apoio em Gestão e Contabilidade: regularização associação IG, 

elaboração e registro de documentos;
• Convocação Assembleia Geral IG e divulgação em canais de 

comunicação;
• Assessoria para organização dos documentos obrigatórios pela 

legislação do IG
• Abre possibiidade de Comercialização do guaraná de Maués com o selo 

para os agricultores que atendem as especificações estabelecidas
• Favorece cerca de 900 produtores

Palco Cultural (em andamento)
Realização: Mawesia Turismo
OBJETIVO:  Sensibilizar a população de Maués sobre a problemática 
do lixo associado ao projeto de conservação de quelônios, a partir 
dos temas ecologia, saúde, esporte e cultura, destacando as 
expressões artísticas locais : boi bumbá, tapiraiauara, gambá, grupos 
de dança e bandas locais

FUTUROS RESULTADOS 
• 6 grupos culturais locais
• Gincana ecológica sociocultural 
• Incentivo ao esporte
• Comunidades tradicionais



Ações realizadas em parceria com atores locais: Maués Dojo, Instituto Valois, 
Ifam Maués, Experiência Maué e doações oriundas da campanha Regatão 
do Bem Idesam
• Apoio ao poder municipal e proteger a população em maior 

vulnerabilidade no território de Maués a AGM vem desenvolvendo ações 
efetivas e coordenadas na prevenção e combate a COVID-19;

• Geração de renda e prevenção: Confecção e distribuição de 5.000 
máscaras de pano reutilizáveis;

• Elaboração e distribuição de 2.500 materiais informativos;
• Distribuição de kits preventivos em comunidades parceiras;
• Participação em programas de rádio e materiais em mídias sociais;
• Aquisição e distribuição de 1.000l de álcool em gel para a população e 

parceiros;
• Desenvolvimento de alternativas aos feirantes e consumidores para 

comercialização e abastecimento de alimentos - do campo para a 
cidade;

• Entrega de cestas 1400 cestas básicas em comunidades do interior, 
terra indígena e bairros periféricos.

Campanha “COVID AQUI NÃO AGM”

1076,7

3

3.233

900 53%

R$558.717,05
hectares que apresentam 
melhoria cadeia de valor 

sustentáveis 
melhorados

produtos sustentáveis 
de origem amazônica 

apoiados

indivíduos com 
melhora de 
benefícios 

socioeconômicos

 produtores com potencial 
para receber

o selo IG

valor mobilizado 
para a conservação 
da biodiversidade e 
o desenvolvimento 

sustentável

de melhoria de renda 
aos agricultores em 

comercialização direta 
com a AMBEV

AGM em números para a construção da 
“Maués dos sonhos”

Especial – Ações de Prevenção à COVID-19 da AGM

Confira os 
beneficiados 
pela Campanha 
Regatão do Bem
no QR Code

* conheça mais sobre a Aliança Guaraná Maués, acessando 
https://idesam.org/en/thegem_news/agm/

Fonte: AGM, outubro de 2020.

337
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em comercialização direta 
com a AMBEV e processos 

de rastreabilidade

organizações 
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com a AMBEV e processos 

de rastreabilidade

25
grupos capacitados ou que 
participaram de atividades 

ou processos práticos

12



Veja quem contribui para a 
“Maués dos sonhos” 
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