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A Aliança Guaraná de Maués une ações práticas à 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 (GTs). Dentro dos GTs, a AGM 
reforça temas pilares para o desenvolvimento sustentável da região:

As ações ocorrem tanto no 
município de Maués como em sua 
extensa área rural.

Execução: Idesam
Ao longo dos rios e polos geográficos, são diretamente beneficiadas 12 
organizações de produtores, sendo elas 9 associações e 3 cooperativas.

• Recibo de controle AMBEV contém: ID do produtor, ID da Associação, 
Polo Geográfico, a quantidade comercializada e o ponto geográfico da 
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 contém: ID do produtor, ID da Associação, Polo 
Geográfico, a quantidade comercializada e o ponto geográfico da área 
produtiva

• Elaboração de Mapas contém: o Cadastro Ambiental Rural (CAR), a 
localidade das áreas produtivas, o histórico de desmatamento em 
áreas de influência de produtores

ESTUDO SOBRE A CADEIA 
DE VALOR DO GUARANÁ DE 
MAUÉS (IDESAM, 2018).

GUARANÁ QUE TRANSFORMA
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• VÍDEO RASTREABILIDADE
GUARANÁ DE MAUÉS - AGM

Acesse o 
estudo através
do QR Code

Polos Geográficos de Maués
Sede Municipal

LEGENDA DO MAPA:
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Mapa de 
Guaranazais

Acesse o vídeo



mapa agm



APOIO À CADEIA DE VALOR DO GUARANÁ
Formalizar as organizações de produtores permitiu a comercialização direta 
do guaraná com a AMBEV. Representou ganho médio de 53% na renda 
do produtor pela venda de seu produto. A ação beneficiou 337 famílias de 
agricultores;
∙ Apoio técnico, gestão e contabilidade;
∙ Elaboração de estatuto e documentação diversa;
∙ Reuniões, presença nas assembleias;
∙ Intercâmbios entre as associações.

Apoio à economia criativa 
Incentivo à 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 
Sateré Mawé: Wepainug.

Mestre de música do 
Gambá de Maués

• Programa semanal Hora da AGM na Rádio
Guaranópolis – Todas as quartas feiras, as
12h;

• Participação semanal programa Alô
Produtor, na Rádio Independência –
sábados, 6h;

• Participações eventuais no Diário
do Meio dia e Jornal das 10 na Rádio
Independência, e rádio O Dia do Jornal A
Crítica

• Elaboração, diagramação e distribuição
do Jornal Aliança: https://idesam.org/
jornal-agm/

• Apoio na utilização de políticas públicas
voltadas ao setor cultural: Prêmios Patawi
(municipal), Prêmio Feliciano Lana e
Prêmio Encontro das Artes (estaduais)

• Cinema itinerante – Cine Vagalume, para
crianças, com ocorrênicas no município e
na área rural;

• Registros visuais, ações de divulgação e
mídias sociais. Link Facebook: facebook.
com/aliancaguaranademauese Link
Instagram: @aliancaguaranademaues

• AGM em mídia nacional – matéria exclusiva em Jornal O Globo
• Participação espontânea no canal TV Amazonas https://www.youtube.

com/watch?v=agM9ZQTt2Og&feature=youtu.be

formalização de associações
Comunicação agm

NEGÓCIOS 
SUSTENTÁVEIS

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

Abrigos para ovos de quelônios em 
comunidades tradicionais
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ações em fundos de projetos

Formação Continuada em Sistemas de Produção 
Sustentável
Execução: Idesam e parceiros
OBJETIVO: Aplicar iniciativas e tecnologias agroecológicas voltadas 
para a produção orgânica.
RESULTADOS
• Reuniões com lideranças 

comunitárias
• Implantação do modelo de 

Comunidade que Sustenta a 
Agricultura (CSA)- IFAM 

• Articulação de um Organismo 
de Controle Social (OCS) para 
certificação orgânica

• Realização da Feira Livre 
Agroecológica de Maués em 
parceria com agricultores 
familiares, ADS, Prefeitura 
de Maués e paróquia Nossa 
Senhora da Conceição

• Organização de Encontros para 
80 meliponicultores de Maués, 
com Oficina oferecida pelo 
pesquisador do INPA, Hélio Vilas 
Boas

• Capacitação em Agricultura 
Orgânica: Fertilidade do Solo e 
Adubação Orgânica – IFAM

• Capacitação em Adubação e 
Implementação do sistema 
Biodiverso

• Total de 32 famílias alcançadas 
pela transição agroecológica

Parteria Tradicional Indígena e Ribeirinha
Coordenação: Patricia Mandi ONG Mama Ekos 
OBJETIVO: Valorizar o conhecimento feminino tradicional e 
desenvolver ações educacionais e culturais para as parteiras e 
aprendizes no município, área rural e TI.

RESULTADOS
• Elaboração da logotipo Mamaekos
• Apoio logístico para atividades de troca de saberes e mutirões
• Produção da Oficina “Cosmética Natural - Força da Floresta no 

Cuidado Mãe e bebê”
• Apoio para cadastro de novas parteiras e artesãs, com distribuição 

de Cestas Básicas para 67 famílias  

Ações de destaque com jovens
Projeto Maués Dojô
Coordenação: Professor Luzimir Moreira

OBJETIVO:  Apoiar o ensino da arte do  jiu jitsu a crianças em vulnerabilidade 
social em Maués. 
RESULTADOS
• Aquisição de material para treino:  60 placas de tatame, 300 kits de 

material escolar básico para crianças envolvidas no projeto
• Público alcançado: 75 crianças e jovens da equipe de treino e 300 crianças 

e jovens dos bairros periféricos e de baixa renda de Maués

Projeto Luthier 
Coordenação: Professor Alessandro Cabral
OBJETIVO:  Estimular atividades para a confecção de instrumentos
e do estudo de ritmos amazônicos com crianças.
RESULTADOS
• Aquisição de materiais para confecção de instrumentos e materiais 

estruturantes para o ambiente e apoio nas aulas e oficinas
• Público alcançado: 150 crianças e jovens

Artesantato Mulheres do Rio Limão
Execução: Idesam. Apoio: Experiência Mawé
OBJETIVO: gerar renda e profissionalização das artesãs de Maués, no 
contexto da pandemia da COVID-19

RESULTADOS
• Oficina “Padronização, 

Acabamento e Mercado 
Artesanal”, com a realização de 
Saissú Design, participação de 
15 artesãs

• Regularização registro no 
Sistema de Informações 
Cadastrais do Artesanato 
Brasileiro (SICAB) 

•  Ingresso na Rede Arte Sol - rede 

nacional de artesanato para 
exposição e venda

•  Formada primeira coleção de 
20 peças de cerâmica e cipó 
em parceria com a Galeria 
Etnia Arte e Souvenirs, em 
Manaus, da artista Rosa dos 
Anjos 

•  Criação de exposição e venda 
em canal do instagram: 
@riolimaoartesanato

Ações de apoio aos mestres de música Gambá de Maués
Execução: Idesam. Apoio: CULTUAM
OBJETIVO: Valorizar a cultura do tambor de gambá e proporcionar 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 do Gambá para novas gerações 

de Maués
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ações em fundos de projetos

socioambiental educação

sociocultural produção sustentávelturismo

Material didático para o Ensino Infantil.
Coordenação: Fransinete Elias - Secretaria Municipal de Educação de Maués/
AM - SEMED
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.

Unidade demonstrativa de Sistema Agroflorestal e Consórcio
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

RESULTADOS
• 1 Unidade de Referência Agroflorestal para raízes, tubérculos e frutíferas
• 2 Unidades de Referência em Sistema Agroflorestal para guaraná

Cultura e Identidade Local no Ensino Infantil
Coordenação: Fransinete Elias - Secretaria Municipal de Educação de Maués / AM - 
SEMED  Apoio: professor Alessandro Cabral
OBJETIVO: Incentivar a cultura do guaraná nas escolas do Ensino Infantil

RESULTADOS
• Oficina Experiências Culturais a partir da Origem do Guaraná: Cultura e Natureza 

em Maués

• Apoio à criação do Programa de Orientação e Estreitamento de Vínculo entre pais, 
mães e mestres da escola em conformidade com as normas de biosseguraça

• Público alcançado: 1092 crianças; 137 professores, 07 Coordenadores e 07 gestores 
pedagógicos

Cadastramento de produtores para o IG de Maués
Execução: Idesam. Apoio: Sebrae
OBJETIVO: Auxiliar processo de reconhecimento e aquisição do selo de 
indicação geográfica para os produtores de guaraná de Maués 

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

elaboração e registro de documentos pela legislação

• Convocação de Assembleia Geral IG e divulgação nos  canais de 
comunicação

• Comercialização do guaraná de Maués com o selo para os agricultores 
que atendem protocolos IG

• Cerca de 1000 produtores beneficiados

Confira o vídeo 
da Indicação 
Geográfica do 
Guaraná de Maués 
(IG)



Rio Apocuitaua

Lago do Curuça
Rio Apocuitaua-Mirim

Lago Grande

Paraná Urariá

Rio Maués-Mirim

Rio Urupadí

Rio Paricá

Rio Parauari

Rio Alto Urupadí

Rio Marau

Rio Maués-Açu

Rio Paracuní

Rio Alto Apocuitaua

311

2
79

6

12

10 1

4
5

8

ações em fundos de projetos

socioambiental educação

sociocultural produção sustentávelturismo

Palco Cultural 
Execução: Mawesia Turismo
OBJETIVO:  Destacar as expressões artísticas locais. Sensibilizar a 
população de Maués a partir dos temas ecologia, saúde, esporte e 
cultura.  

RESULTADOS
• Evento Palco Cultural - Maués Ecoartes
• Mais de 1 tonelada de lixo recolhido nas praias
• Apresentações Culturais: Tapiraiauara, Cobra 

Grande, Boi Brilhante, Tambores da Floresta, 
Alcooma Induzido, Isandro e banda

• Competições esportivas e gincana ecológica: 
6 equipes com 15 participantes 

Turismo
Execução: Idesam. Apoio: Mawezia Turismo
• Incentivo ao turismo de base comunitária, de acordo com o Plano 

Municipal de Maués

• Apoio ao desenvolvimento de roteiro turístico na Ilha de Vera Cruz
• Apoio na organização e inauguração oficial do Museu Arqueológico da 

Ilha de Vera Cruz

Projeto Pé de Pincha - Conservação de Quelônios
Coordenação: Professor Anndson Brelaz – IFAM
OBJETIVO: Fomentar a proteção e conscientização das diversas espécies 
de tartarugas e jabutis da Amazônia em risco de extinção. Incentivar o 
Turismo de Base Comunitária.

RESULTADOS
• Aquisição de materiais e uniformes para agentes comunitários 
• 2 treinamentos para 50 monitores de praia
•  Curso Conservação de Quelônios com treinamento de campo, 

identificação e coleta de ovos. Participação de 12 comunidades: 4 em 
área indígena, 6 ribeirinhas. Total de 70 pessoas envolvidas

• 10 palestras em escolas para a conscientização de crianças, jovens, 
adultos e professores do centro urbano. Atendeu 80 famílias de 
diferentes polos geográficos de Maués 

• Elaboração e divulgação de Cartilha Ilustrada para prevenção de 
quelônios e a diminuição de resíduos em rios.

• + de 50 praias protegidas
• Total de 237 ninhos que correspondem a aproximadamente 5.550 ovos 

manejados e protegidos em chocadeiras comunitárias

Confira o vídeo sobre 
conservação da biodiversidade 
no QR Code

Unidades Demonstrativas de Produção Orgânica
Execução: Idesam
OBJETIVO: Trabalhar a transição orgânica de produtores locais que 
possuem a agricultura como principal atividade econômica.

RESULTADOS

• Acompanhamento de 
produtores em sistema 
participativo para aquisição de 
selo orgânico

• 1 Unidade de Referência de 

cultivo protegido para hortaliças
• 6 Unidades de Referência 

de transição orgânica para o 
guaraná



Ações realizadas com atores locais: Maués Dojô, Instituto Valois, IFAM, 
Experiência Mawé e doações oriundas da campanha Regatão do Bem/Idesam

• Apoio ao poder municipal em proteger a população em maior vulnerabilidade
no território de Maués

• Ações na Feira de Produtos Regionais da Agricultura Familiar e Feira do Peixe
• Geração de renda a costureiras com a confecção e distribuição de 5.000

máscaras de pano reutilizável
• Elaboração e distribuição de 2.500 materiais informativos
• Distribuição de kits preventivos em comunidades parceiras
• Participação em programas de rádio e material em mídias sociais

• Aquisição e distribuição de 1.000 L de álcool em gel para a população
• 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 em vulnerabilidade
• Apoio na utilização da Lei Aldir Blanc em: elaboração de projeto, gestão,

acompanhamento e prestação de contas Prêmio Patawi (municipal), Prêmio
Feliciano Lana e Prêmio Encontro das Artes (estaduais)

• Confecção de 15.000 máscaras de tecido de prevenção à COVID-19
• Produção e distribuição de máscaras de tecido: 1.204 para terra indígena

Andirá              Marau, 1.500 em feiras da cidade e 2.000 para equipe de saúde e pessoas
de baixa renda.

Campanha “COVID AQUI NÃO AGM”

Confira os 
beneficiados 
pela Campanha 
Regatão do Bem
no QR Code
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*  conheça mais a Aliança Guaraná Maués, 
acesse https://idesam.org/agm/
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Parceiros de implementação

Parceiros locais
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