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Apresentação

Esta publicação tem como objetivo registrar e divulgar nacionalmente a 
história de um saber e de um fazer inventado em terras brasileiras: o cul-
tivo e o beneficiamento do guaraná. Escolhemos a cidade de Maués, co-
munidade da Amazônia brasileira, porque ela é síntese dessa cultura. Lá 
podemos encontrar o uso de técnicas tradicionais de produção, herança 
dos pioneiros indígenas sateré-mawé, convivendo com alguns dos mais 
sofisticados métodos de cultivo. 

O Guaraná de Maués faz parte do Projeto Memória dos Brasileiros, 
desenvolvido pelo Museu da Pessoa com o objetivo de promover uma 
nova reflexão sobre a história do nosso país. Faz parte do compromisso 
que essa organização, com mais de 15 anos de existência, tem com a 
sociedade brasileira. 

Ao longo de sua trajetória, o Museu da Pessoa registrou, preservou 
e transformou em informação a história de vida de milhares de brasi-
leiros. O Projeto Memória dos Brasileiros promove um recorte temático 
em seu amplo acervo e contempla quatro linhas: “O Brasil Que Muda”, 
com narrativas de empreendedores sociais e lideranças comunitárias; “O 
Brasil Que Precisa Mudar”, que apresenta histórias de pessoas permea-
das pelos conflitos sociais do país; “O Brasil Urbano”, que evidencia o 
crescimento e as modificações nas cidades e nas relações de trabalho; e 
“Saberes e Fazeres”, que reconhece o valor da tradição oral e busca pre-
servar o conhecimento presente nas mais diferentes culturas brasileiras.

É dentro desta última categoria que se enquadra este livro. Os 23 per-
sonagens, cujas narrativas contam esta história, são homens e mulheres 
que vivem ou se relacionam com a cultura do guaraná em suas mais diver-
sas manifestações: do cultivo tradicional ao processo de clonagem; dos 
relatos da antiga Maués misturados ao imaginário de uma cidade moder-
na; das lendas aos usos do produto como bebida, remédio e artesanato.

Durante o projeto, foi realizada uma ampla pesquisa bibliográfica. No 
entanto, foi a coleta dos depoimentos realizada em Maués e em São Pau-
lo – cerca de 40 horas de gravação – que garantiu a multiplicidade de 
vozes sobre esse tema que agora entregamos aos leitores. 

Museu da Pessoa
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Capítulo I

A Herança





Guaraná sendo 
separado após 
a colheita

Os índios sateré-mawé, primeiros habitantes da região que hoje com-
preende, entre outras, as cidades de Maués, Parintins e Itaituba, foram 
os pioneiros no plantio de guaraná para consumo. Eles transformaram o 
guaranazeiro, uma trepadeira nativa da Amazônia, em arbusto cultivado 
e desenvolveram técnicas de beneficiamento da fruta, de modo a permitir 
seu uso como bebida e medicamento.  

Com a chegada dos brancos – em busca de guaraná, petróleo e bor-
racha –, foram se formando povoados, que mais tarde se transformariam 
em cidades. Essa “invasão de território” acabou obrigando as aldeias a 
migrar do centro da floresta, região próxima às nascentes e abundante 
em caça, para as margens do Rio Marau. 

Ao longo desse processo, parte da tradição oral e da cultura dos sate-
ré-mawé foi se perdendo. É possível notar que alguns indivíduos da tribo 
já apresentam dificuldade de rememorar as histórias dos seus antepas-
sados, como o mito do guaraná, por exemplo. Essa origem do guaraná 
está estampada no Porantim, uma peça dessa tribo cujas réplicas são 
vendidas por brancos em Maués. Essa atividade deixa clara a relação en-
tre a cidade e a cultura sateré-mawé. 

 A herança mais significativa desses indígenas para o município de 
Maués foi a “descoberta” do guaraná e os conhecimentos adquiridos ao 
longo do tempo a partir de seu cultivo. Essas informações foram impor-
tantes para novas técnicas serem desenvolvidas e adaptadas por alguns 
descendentes dos sateré-mawé ou, mais fortemente, pelos brancos que 
passaram a plantar guaraná na região. 
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Filhos do guaraná

Habitantes da região do médio Amazonas, na divisa dos Estados do Ama-
zonas com o Pará, os sateré-mawé integram o tronco lingüístico tupi. 
Grande parte dos índios é bilíngüe – comunica-se em português e em 
seu idioma nativo –, especialmente os que vivem nas cidades. Um levan-
tamento realizado em 2003 na região e divulgado no livro Sateré-Mawé 
– Retrato de um Povo Indígena, mostra que 90% dos índios que residem 
em Maués falam o português. O estudo aponta a existência de 8.500 ha-
bitantes dessa etnia, distribuídos em 91 aldeias (7.502 pessoas) e na área 
urbana (998). 

“Sateré” significa lagarta de fogo e dá nome ao clã mais importante 
entre os que compõem essa sociedade, porque é de onde se originam 
os chefes políticos (tuxauas). “Mawé”, por sua vez, quer dizer papagaio 
inteligente e curioso e não é uma designação para clã. Ao longo dessa 
publicação, utilizaremos o termo sateré-mawé, como eles próprios se au-
todenominam, embora já tenham sido chamados maooz, mabué, man-
gués, mangues, jaquezes, maguases, mahués, magués, mauris, mawés, 
maraguá, mahué, mangueses. 

Os sateré-mawé estão organizados em sítios, es-
paços familiares que congregam as plantações de 
guaraná, as roças de mandioca, jerimum, cará, bata-
ta-doce e outros tubérculos e pomares. Essa unidade 
familiar pode se transformar em aldeia se aumentar 
o número de famílias ou caso seu chefe seja visto 
como tuxaua. 

Dos produtos comercializáveis da economia sate-
ré-mawé, o guaraná é o que obtém o maior preço de 
mercado. O fruto da planta é usado para fazer o çapó 
– guaraná em bastão, ralado na água –, uma bebida 
cotidiana, ritual e religiosa, consumida em grandes 
quantidades. 

A primeira descrição do guaraná data de 1669, 
época em que foi feito o primeiro contato sistemático 
dos sateré-mawé com os europeus, por meio da ins-
talação de aldeamentos jesuíticos. “Têm os andirazes 

Çapó
A bebida à base de guaraná consumida pelos 
sateré-mawé, denominada çapó, é sempre pre-
parada pela mulher do anfitrião. Ela enche a 
cuia até um quarto do seu volume total e rala o 
bastão na língua do pirarucu ou em uma pedra 
lisa de basalto. Oferece a bebida primeiro ao 
marido e depois a passa a todos os presentes, 
de acordo com a proximidade. Mesmo sem 
vontade, os visitantes não devem recusar, be-
bendo ao menos um pequeno gole. Ninguém 
deve acabar com a mistura, mas bebê-la em 
goles mínimos até que a cuia chegue de volta 
às mãos do anfitrião. Ele a devolve para sua 
esposa, que continua ralando o guaraná para 
preparar nova rodada de çapó.
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em seus matos uma frutinha que chamam guaraná, a qual secam e de-
pois pisam, fazendo dela umas bolas, que estimam como os brancos a 
seu ouro, e desfeitas com uma pedrinha, com que as vão roçando, e em 
uma cuia de água bebida, dá tão grandes forças, que indo os índios à 
caça, um dia até o outro não têm fome, além do que faz urinar, tira febres 
e dores de cabeça e câimbras”, relatou o Padre João Felipe Betendorf.

No plantio do guaraná, os índios preparam o terreno, escolhem as se-
mentes e protegem os brotos da luz solar e das pragas. O xamã participa 
das cerimônias de plantio, pois os sateré-mawé acreditam que isso bene-
ficiará a colheita. Acredita-se que a importância do guaraná na organiza-
ção social e econômica foi fator preponderante para o desenvolvimento 
da vocação dos sateré-mawé para o comércio.

A chegada dos jesuítas e as conseqüências do “milagre brasileiro” – 
prospecção petrolífera, extração mineral e madeireira, agropecuária e ga-
rimpos – modificaram significativamente a região geográfica ocupada por 
esses índios, apesar das diversas iniciativas de demarcação do território. 

Luiz Ferreira das Neves 
segurando o bastão de 
guaraná e a língua de 
pirarucu



Nome popular: guaranazeiro 
Nome científico: Paullinia cupana H.B.K. 
Família botânica: Sapindaceae 
Origem: Brasil – região amazônica 

O guaraná é fruto de uma trepadeira de caule sulcado, com casca escura, que pode atingir 
grande porte. Quando cresce no interior das matas, dependendo das condições de luz, 
pode se associar a árvores grandes. Por outro lado, quando se desenvolve em local aberto 
e ensolarado, o guaraná permanece rasteiro. Em ambos os casos, as folhas são acentuada-
mente verdes e seus frutos se aglomeram em compridos cachos. Apresentam uma colora-
ção avermelhada e, quando maduros, ficam entreabertos, exibindo sementes negras com 
arilo branco e espesso, semelhante a “pequenos olhos”. 

Nativo da floresta amazônica, o guaraná foi “descoberto” pelos índios sateré-mawé na 
região compreendida entre as cabeceiras dos Rios Marau e Andirá, onde residiam. Foi por 
eles cultivado e chegou a ser levado por visitantes para outras regiões do Brasil. Embora 
tenham se adaptado ao clima de outros Estados, como Bahia e Mato Grosso, em nenhuma 
outra região ele se desenvolve tão bem quanto em Maués, por ser sua terra de origem. 
Também é lá que ele apresenta o mais alto grau de cafeína: 6%.

Da esquerda para a direita: 
pé de guaraná; estufa à moda 

antiga; fruto de guaraná; 
estufa de guaraná na Fazenda 

Santa Helena

Guaraná
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Sônia da Silva Lorenz, 54 anos
Antropóloga, nascida no Rio de Janeiro (RJ)

“Morei durante cinco anos com os sateré-mawé, entre 1979 e 1984. Nesse 
período, aprendi muito mais do que no tempo em que estive nas Ciências 
Sociais, na Antropologia e na Arquitetura. Morando lá, percebi que toda a 
produção do guaraná era entregue na mão dos regatões, esses comercian-
tes que sobem e descem os rios de barco, explorando os índios. Era assim: 
um regatão encostava no porto de uma casa sateré. O dono da casa entrega-
va, por exemplo, seis quilos de pão de guaraná, uma massa feita a partir da 
trituração da fruta e compactada num formato cilíndrico. Aí, levava umas 
Havaianas, um Melhoral, um Nescau, um quilo de café, um quilo de açúcar 
e ainda ficava devendo. Conversei com os tuxauas, conversei com o Centro 
de Trabalho Indigenista (CTI), do qual sou fundadora, sobre a possibilida-
de de montarmos umas cantinas, onde eles juntassem toda a produção do 
guaraná em vez de entregar para os regatões. O CTI financiaria a viagem 
a Maués ou a Manaus à procura do melhor preço. E aí, com o dinheiro, 
eles comprariam aquilo que realmente era necessário, como munição para 
caçar, querosene e café.
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Mas a grande mudança mesmo para essa comunidade foi a ocupação da 
Amazônia, que acontece na década de 1980, e o estabelecimento da socie-
dade de consumo nas cidades próximas. As cidades de Maués e Parintins já 
têm uma presença marcante da sociedade de consumo. Isso atrai os índios. 

Eles querem rádio, gravador, televisão, 
munição, fósforo, bala, bombom. E isso, 
gradativamente, tira os sateré das cabecei-
ras e vai trazendo-os para a beira dos rios. 
Muda completamente sua territorialidade, 
nos lugares centrais, grandes aldeias, nos 
centros, perto das cabeceiras. De repente, no 
Rio Marau aparece um monte de aldeias. Por 
quê? Porque tem o posto da Funai, o enfer-
meiro, o padre... 

Os sateré vêem a cidade de Maués como um 
lugar que eles perderam para os brancos. 
Eles sempre falavam que a Antarctica plan-
tava guaraná errado, colhia guaraná errado. 
Mas eles também não se importavam muito, 
porque era para fazer xarope, consumi-
do no Estado do Amazonas, e para fazer 
refrigerante. Diziam que nesse guaraná da 
Antarctica não tinha nada de guaraná. E que 
eles viam os caboclos colherem e pisarem 
guaraná.

A produção deles era para consumo próprio 
e tinha um excedente para os regatões, na 
forma de pães de guaraná. Essa história de 
vender guaraná em grão, para indústrias 
farmacêuticas e para exportação, é uma 
coisa recente. Os chefes de família, donos de 
grandes guaranazais, achavam horrível ven-
der guaraná assim, em grão, para comércio. 
Porque o guaraná é uma coisa sagrada, ritu-
al. Depois eu acho que eles se deram conta 
de que podiam ganhar dinheiro com isso. 

O guaraná é uma bebida religiosa, uma be-
bida sagrada. Cada vez que você toma çapó, 
você está comungando com a sua origem. E 
eles bebem muito guaraná também por ser 

estimulante. Você vai caçar, bebe guaraná. Vai pescar, bebe guaraná. Sai de 
uma aldeia e vara a mata para chegar em outra aldeia, você toma guaraná. 
Guaraná também corta a fome.”

Cantina Nova Esperança 
A primeira experiência de montagem de uma 
“cantina”, embrião da cooperativa de guaraná, 
aconteceu em 1981, na Aldeia Nova Esperança. 
O objetivo da iniciativa era fazer com que os ín-
dios conseguissem um melhor preço pelo gua-
raná fabricado, deixassem de depender dos 
regatões e, assim, pudessem comprar artigos 
realmente necessários a sua sobrevivência. 
As dificuldades para implantação da cantina 
foram inúmeras, sendo a principal delas a des-
confiança dos índios em relação às intenções 
dos membros do CTI. A relação foi se estreitan-
do à medida que as produções foram comercia-
lizadas a preços vantajosos. Entretanto, a luta 
contra a invasão do território pela petrolífera 
francesa Elf Aquitaine, disputas na liderança 
política dos sateré-mawé e denúncias contra a 
Funai inviabilizaram a continuidade do projeto.

Guaraná sendo torrado
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Vista aérea do centro urbano de Maués, em 1979, período em que a 
antropóloga Sônia da Silva Lorenz estava em território indígena dos 
sateré-mawé

A empresa francesa Elf Aquitaine, estatal de petróleo na França, fez “um acor-
do” com a Petrobras e a Funai e iniciou uma pesquisa sismográfica no Rio An-
dirá, em 1981, chegando até bem perto do Rio Marau. Os sateré-mawé acabaram 
me procurando para ajudar a solucionar a questão. Começamos uma organiza-
ção do ponto de vista jurídico, mas nenhuma comunidade indígena tinha procu-
rado a Justiça brasileira para ir contra uma empresa nacional ou internacional. 
A gente queria fazer isso, mas não sabia como. Então procuramos o professor 
Dalmo Dallari, ligado ao CTI — Centro de Trabalho Indigenista — e muito in-
teressado na relação do Estado com as comunidades indígenas. Ele explicou 
como entrar com o processo de interdito proibitório contra a empresa francesa 
e acompanhou também o procedimento de indenização. 
Sônia da Silva Lorenz, antropóloga
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Dalmo de Abreu Dallari, 76 anos
Advogado, nascido em Serra Negra (SP)

“Quando a antropóloga Sônia Lorenz me procurou para 
contar a situação extremamente grave por que estava pas-
sando a área dos sateré-mawé, eu já tinha escrito artigos, 
feito palestras em favor dos direitos dos índios e difundido 
a discriminação de que eles eram vítimas. Também já havia 
denunciado as concessões que a Ditadura Militar vinha 
fazendo a grandes grupos econômicos estrangeiros, entre-
gando áreas indígenas, sem nenhum respeito pelos direitos 
dos índios, que já estavam previstos na Constituição. 

Os índios sateré-mawé ocupavam uma área na Amazônia 
quando chegou a equipe técnica da Elf Aquitaine e invadiu 
a área com equipamento pesado, de prospecção, derrubou 
muitas árvores e abriu perto de 40 clareiras dentro do ter-
ritório. A prospecção consistia em enterrar o explosivo com 
fios que chegavam até a superfície e depois provocar uma 
explosão subterrânea. Lá em cima, a leitura do registro do 
sismógrafo informava se havia petróleo ou não naquele lu-
gar. Eram cerca de 20 explosões por dia e, obviamente, isso 
acabou com a caça na região e apavorou os índios. 

Houve mais um fator que pesou bastante: em muitos luga-
res, a Elf provocava a explosão e, se chegava à conclusão de 
que ali não havia petróleo, ia embora sem retirar os restos 
de explosivos ou os fios. Os índios iam verificar aqueles 
fios, puxavam. Eles tiraram o pó explosivo que estava no 
subsolo e levaram para a aldeia. As mulheres sateré-mawé 
descobriram que o pó matava formigas, começaram a es-
palhar aquilo na aldeia e vários índios morreram, especial-
mente crianças. 

Estudei a situação e não tive dúvida de que havia absoluta 
ilegalidade na atividade da Elf, porque era uma área indíge-
na. Comecei a fazer um trabalho para que a empresa saísse 
dali, publiquei artigos a respeito do assunto. A Elf percebeu 
que a situação não era conveniente para sua imagem — e 
talvez também tenha concluído que não havia petróleo na 
área — e resolveu que era melhor ir embora. 

Fizemos uma reunião em Manaus com membros da Elf e 
representantes dos índios. Curiosamente, participou da 
reunião o índio, então deputado federal, Mário Juruna. 
Assim que foi interrompida a primeira parte da discussão, 
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ele se aproximou do representante da Elf, um senhor francês muito cordial, 
e disse: ‘Você têm que pagar e ir embora, senão você vai preso.’ O francês 
bateu em retirada e disse que ia estudar uma proposta. Reaberta a sessão, 
tinha toda uma bancada da Elf – geólogo, advogado, tudo isso. Acabamos 
fazendo um acordo e a Elf, realmente, foi embora. 

Os sateré-mawé estavam acompanhando perfeitamente o que acontecia. E 
foi, então, que eles decidiram me conceder o título de índio honorário da 
tribo Sateré-Mawé. Fizeram uma cerimônia muito bonita, com discurso do 
chefe sateré-mawé dizendo que, em reconhecimento e gratidão pelo meu 
trabalho, a partir dali eles me consideravam membro da tribo.” 



Lenda versus mito   
Há duas versões fantásticas que circulam em Maués sobre a origem do guaraná: a lenda da Ce-
reçaporanga, que parece ter sido criada por um poeta local, e o mito, segundo o qual o fruto se 
originou do olho de um curumim. 

A versão mais popular na cidade é a lenda da índia Cereçaporanga, escrita pelos brancos e 
encenada todo mês de novembro na Festa do Guaraná, em Maués. A lenda lembra a história 
de Romeu e Julieta. Dizem que a índia mais bela da tribo dos sateré-mawé se apaixonou por 
um guerreiro da tribo inimiga e fugiu para viver com ele. Mas o casal começou a ser perseguido. 
Com receio do que aconteceria quando fossem pegos, os dois fizeram um pacto de morte e se 
suicidaram junto a uma árvore. Naquele local teria nascido um pé de guaraná, fonte de energia 
e beleza para os índios.

Na versão dos sateré-mawé, que é chamada de mito, o guaraná é fruto brotado dos olhos 
do filho de Onhiámuáçabe, figura feminina que é, ao mesmo tempo, xamã, esposa, mãe e co-
nhecedora de todas as plantas e seus 
usos. Onhiámuáçabe teria sido engra-
vidada por uma cobra contra a vontade 
dos irmãos. Assim, mãe e filho foram 
expulsos do Noçoquém, considerado 
um lugar sagrado, onde a índia havia 
plantado uma castanheira encantada. 
Seu filho foi morto pelos guardiões do 
lugar ao invadi-lo para comer as frutas. 
Ela então enterrou os olhos do menino. 
Do olho esquerdo nasceu o guaraná 
falso, ou guaranarana; do olho direito 
nasceu o guaraná verdadeiro. Dias de-
pois, embaixo do guaranazeiro, nasceu 
um menino, o primeiro sateré-mawé. 
Por isso, os índios dessa tribo se con-
sideram “filhos do guaraná”.

Ao lado e abaixo: 
representação da lenda 
do guaraná na Festa do 
Guaraná em 2004
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Samuel Lopes, 45 anos
Índio sateré-mawé, nascido na aldeia indígena Nossa Senhora de Nazaré (AM)

“Quando eu tinha oito anos, existiam poucas aldeias no Marau, essa área 
indígena do município de Maués. Mais ou menos umas três comunidades. 
Na época, ninguém tinha médico, agente de saúde, comunicação, trans-
porte, nada. E aí era difícil mesmo ter melhores condições de educação e 
saúde. O que se usava mais era medicina caseira, do curador pajé. Mas hoje 
os índios têm umas cinco organizações e, através delas, fazem 
reivindicações às autoridades. Aqui a gente luta junto. Temos até 
um vereador eleito pelo povo para representar os sateré-mawé na 
Câmara. Só que, quando os sateré vêm para a cidade de Maués, 
eles sofrem muito preconceito, porque não conhecem ninguém, 
não conhecem seus direitos, não sabem que podem até abrir um 
processo contra quem os discrimina. Já ouvi gente dizendo que 
índio é sujo, preguiçoso, mas o índio tem muita capacidade de 
competir com o branco. O que falta para nós é uma oportunidade. 

Eu vim para a cidade com 30 anos. Na época, minha mulher ado-
eceu bastante e na aldeia não tinha remédio. Em 1993, quando eu 
cheguei à Casa do Índio, que é uma espécie de hospedagem onde 
o índio vem resolver problemas, tirar documentos, estava tudo 
abandonado. Aí um pessoal da Fundação Nacional da Saúde per-
guntou se eu queria ficar aqui para cuidar da casa, dos pacientes, 
cozinhar. Fiquei como voluntário. Só tinha direito à comida para 
mim e para meus filhos. A gente vivia de artesanato, vendendo 

Casa do Índio de Maués
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aqui e ali, e minha mãe dava uma força, porque ela já 
era aposentada. Virei funcionário em 1996. 

Mas eu vim mesmo à procura de melhores condições 
de educação para os filhos, dar a eles aquela oportu-
nidade que eu não tive. Trabalho com guaraná desde 
os 13 anos, um guaraná diferente dos brancos, por 
causa da torrefação. Para ter um guaraná de primei-
ra qualidade, é preciso colher o fruto no campo bem 
verde e já ir logo descascando, no mesmo dia. No dia 
seguinte, coloca um pouco de água e, no outro dia, 
torra, escaldando bem, o que deixa o guaraná que 
nem uma tapioca. Muita gente planta em dezembro o 
guaraná, mas o papai gostava de plantar em fevereiro. 
Tem que ser na época das chuvas, porque se for um 

verão forte ele não resiste. A gente plantava com seis metros de distância de 
um guaranazeiro para o outro, medido com uma vara, e não usávamos ne-
nhum tipo de adubo, só a própria terra que puxava lá. Só que meu pai dizia 
que tinha que ser no barro amarelo. Aí o guaranazal dura até uns 50 anos. A 
gente colhia em outubro, porque novembro é a festa do guaraná.

Eu tomo guaraná ralado na pedra e puro. Ninguém toma com açúcar, não. 
Minha mulher rala de manhã umas quatro vezes, só para nós dois. Porque os 
meus meninos, que já foram criados na cidade, querem o café com leite, pão 
e manteiga. Nós ainda seguimos o antigo sistema, de guaraná em bastão, 
ralado na pedra mesmo. E colocamos uma base de dois copos de água. Mas 
se tiver mais gente, aí vamos aumentando a quantidade até encher a cuia.” 

O “remo mágico” 
O Porantim (ou remo mágico) é uma peça de madeira com aproximada-
mente 1,5 metro de altura e 11 centímetros de largura, com desenhos ge-
ométricos gravados em baixo-relevo, recobertos com tinta branca, deno-
minada tabatinga. Sua forma lembra a de uma clava de guerra ou a de 
um remo trabalhado. O Porantim reúne diversas funções: política, jurídica, 
mágico-religiosa e mítica. Ele é tanto a constituição quanto a bíblia, pos-
sui poderes de entidade mágica e pode ser a solução para apartar desa-
venças e conflitos internos. Nessa peça estão gravados, de um lado, o 
mito da origem do guaraná, e, do outro, o mito da guerra. 

O Porantim é passado do tuxaua geral ao seu sucessor. Ele não é símbo-
lo de poder pessoal; não pertence ao chefe ou ao sacerdote, mas à tribo. 
Existem três Porantins: um mais antigo, que fica em um sítio no igarapé 
Sapucaizinho, no Rio Andirá, e duas réplicas, que também são considera-
das objetos sagrados e se encontram na aldeia de Nova Esperança, no Rio 
Marau, e na aldeia de Kuruatuba, no Rio Miriti.

Abaixo: Waldo Mafra, 
comerciante de Maués, 
segurando uma réplica do 
Porantim – considerado a 
bíblia dos sateré-mawé



Antes a festa mais animada em Maués era a do Divino Espírito Santo, em maio. 
Os índios participavam com a dança da tucandeira, na praça, para todo mundo 
ver. Eles traziam um tipiti, um espremedor de palha trançada usado para es-
correr e secar a mandioca ralada, cheio de tucandeira. Metiam o braço. E a tu-
candeira ferrando, ferrando, ferrando. Às vezes, tinha gente aqui da cidade que 
metia o braço no tipiti e saía aos gritos. Mas os índios não. Eles iam tomando a 
bebida deles, o tarubá, que é feito da mandioca temperada com formiga saúva, 
e brincavam bem. 
Raimundo Rodrigues de Souza, agricultor 

Praça Coronel João 
Verçosa, 1979

O Ritual da Tocandira 
Trata-se da festa de iniciação dos jovens sateré-mawé, um rito de passagem durante o qual 
os meninos tornam-se homens. Os índios se referem a esse ritual como “meter a mão na 
luva” ou “Festa da Tocandira”. O nome explica-se porque o iniciado deve enfiar a mão em 
uma luva cheia de formigas tocandiras para ser picado por elas. Essa ação é acompanhada 
por uma série de cantos, ao ritmo do chocalho, e uma dança da qual participam várias pes-
soas do grupo. A passagem para o mundo adulto acontece após introduzir a mão na luva 
20 vezes, passar por um teste de caça e outro de purificação. As luvas para este ritual são 
tecidas com palha pintada com jenipapo e adornadas com penas de arara e gavião. 

A captura das formigas acontece na manhã do dia do ritual. Elas são levadas num reci-
piente de bambu para o local e colocadas numa tigela com água, caules e folhas trituradas 
do caju. Essa mistura adormece as formigas por cerca de 30 minutos, tempo durante o qual 
serão inseridas na luva com os ferrões para dentro. O Ritual da Tocandira coincide com a 
época do fabrico do guaraná e dura aproximadamente 20 dias. 
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O regatão é um comerciante que coloca 
toda a sua mercadoria no barco, leva 
algum dinheiro e sai comprando os pro-
dutos regionais. Na época em que eu era 
pequeno, eles ficavam lá no nosso porto, 
esperando nós torrarmos o guaraná. E de 
que a gente precisava? De sabão, de rou-
pa. O comércio era mais de troca; se nós 
disséssemos que estávamos precisando 
de um dinheiro pra pagar alguma dívi-
da, ele dava também uma importância 
em dinheiro. Mas ele nunca pagava tudo 
em dinheiro, não, ísso eu nunca vi. Hoje o 
regatão já é uma figura fora do contexto. 
A gente ainda vê alguns, mas muito pou-
cos. Nada como no período da minha ado-
lescência, que eles estavam lá em todos 
os rios, de motor ou de remo, querendo 
comprar guaraná.
José Francisco Marques, guaranazeiro
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Os conhecimentos deixados pelos sateré-mawé referentes ao cultivo do 
guaraná foram adaptados pelos moradores de Maués ao longo dos anos. 
Um grande impulso para a agricultura na região foi a chegada de diver-
sas famílias que imigraram do Nordeste brasileiro, da Itália e até do Ja-
pão, em busca de oportunidades na Amazônia. Famílias como Negreiros, 
Sakiyama, Michiles, Cavalcanti e Dineli tiveram seu apogeu na região nos 
anos 30 e início dos 40. Depois, seja pelo surto de malária, seja pelo fale-
cimento dos patriarcas ou pelas dificuldades financeiras de manter uma 
agricultura rentável, o patrimônio se reduziu, dele restando hoje apenas 
resquícios do que outrora foram hectares de plantações de guaraná. 

Alguns empresários também tentaram levar a cultura do guaraná para 
outras regiões, como Bahia e Mato Grosso, mas as especificidades do cli-
ma e do solo de Maués tornam seu produto único, com um sabor diferen-
ciado e um alto grau de cafeína – enquanto o guaraná de Maués alcança 
um teor de até 6% de cafeína, o dos outros Estados não ultrapassa 2,5%. 
É um processo semelhante ao que ocorre com a produção de vinho: cada 
tipo de uva, solo e clima estabelece as características dos vinhos de de-
terminada safra ou vinícola. 

Para garantir a qualidade do guaraná e de seu sabor, os guaranazeiros 
tradicionais de Maués seguem um padrão de plantio, colheita e benefi-
ciamento. Boa parte desse processo é artesanal e as tarefas, divididas 
entre os membros da família e seus funcionários. Dentro da fase de be-
neficiamento, ocorrem diversas etapas, como descasca das sementes, 
lavagem, torrefação, descasca dos grãos torrados, pilação, moagem dos 
pães e defumação.

Guaraná torrado 
sobre o forno
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Luiz Ferreira das Neves, 76 anos
Guaranazeiro, nascido na comunidade de Vera Cruz, Maués (AM)

“Eu nasci aqui em Vera Cruz. Meus pais também. Eles trabalhavam na 
várzea, com plantação de guaraná, arroz, feijão. Quando eu era criança, aqui 
era uma beleza! Tinha pouco estudo, mas todo mundo tinha seu terreno, seu 
guaranazal, sua casinha. O que eu mais gostava era de pescar, caçar e apren-
der a flechar por aí. Eu caçava com espingarda. Atirava de noite em paca, 
veado, tatu, anta. Hoje é uma tristeza, meu amigo. Você liga o rádio, é morte, 
assalto. Perigoso mesmo. 

Muita gente me pergunta se faz muito tempo que moro aqui. Nasci aqui e 
morrerei aqui, se Deus quiser e Nossa Senhora! Nunca pensei em morar na 
cidade. Já me convidaram para ir para Itacoatiara, para Manaus. Os meus 
filhos estão todos lá. Mas eu só vou de ‘repentinho’. 

Em 2000, por exemplo, eu adoeci e o doutor 
daqui não deu jeito. Graças ao nosso bom 
Deus, nós tínhamos guaraná, meu filho 
vendeu 40 quilos de bastão mais um saco 
em rama (semente torrada) e arrumou duas 
passagens de avião na mesma hora. Eu fiz 15 
exames; o 16º que decidiu. Era o fígado que 
estava inflamado. 

A primeira coisa que eu perguntei para o 
doutor, quando ele me deu alta, foi se eu podia 
tomar o guaraná. E ele disse: ‘Pode sim, ainda 
mais se for ralado na língua de pirarucu!’ E 
você sabe que, quando fui fazer o retorno da 
consulta, eu levei guaraná e, na mesma hora, 
ele mandou a secretária ralar para ele beber. E 
daqui para ali chega um telegrama dele para 
eu ir e levar o guaraná.

Para ter um guaraná de primeira qualidade, é 
preciso muita fé em Deus e também cuidado. 
Tem que lavar bem, assear e coar o guaraná, 
não deixar ficar moreno. Na ocasião de torrar, 
tem que ser em fogo lento. Tem gente que nem 
torra bem, fica tudo mole o guaraná. O nosso 
não: nós que colhemos — a velha, a nora, o 
filho. O nosso produto é por qualidade, não 
por quantidade. 

A área aqui é mesmo própria para o guaraná. Tem gente que vem de fora e 
diz que, para o guaranazal dar bem fruta, tem que cavar um buraco no toco 

Primeiro vieram os índios e depois os 
caboclos. Os índios saíram do seu alde-
amento e se colocaram nas cabeceiras 
dos rios. Constituíram suas famílias e 
lá faziam o guaraná. Depois houve a mi-
gração do nordestino, para extrair bor-
racha. Eles foram ficando, casaram com 
as índias, com as caboclas e aprenderam 
a cultura do guaraná. Depois os cuiaba-
nos chegaram e monopolizaram esse co-
mércio. Antigamente, guaraná só saía de 
Maués pilado, em bastão. Não era vendi-
do em grão nem em pó. Era década de 30, 
40, quando chegaram os italianos, os ju-
deus, que passaram a fazer uma pilação 
mecânica do guaraná. Eles montavam 
barracões imensos, traziam pessoal do 
interior, compravam sementes, financia-
vam os regatões que saíam aí pelo beira-
dão, pilavam e vendiam para Cuiabá. Era 
assim que funcionava.
Waldo Mafra Carneiro Monteiro (Barrô), comerciante

Casa de Luiz Ferreira 
das Neves na 

comunidade Vera 
Cruz, Maués
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do guaranazeiro e enterrar um peixe. Mas, se às vezes 
não tem peixe nem para comer, como vai botar no 
guaranazal?

No começo eu plantava muda, que chamamos de filho. 
Trazíamos aqueles feixes de filho das cabeceiras. Che-
gava aqui, cavava o buraco, botava a terra, pisava bem. 
Com um mês, a bichinha estava toda de folhinha nova. 
E, para fazer o roçado, eu plantava a maniva (mandio-
ca). Quando tirava a maniva, já ficava o guaranazeiro. 
Tem muita gente que diz que a maniva atrasa o guara-
ná, mas não atrasa, não, não tem diferença. 

Até o momento é assim, do jeito que aprendi com meu 
tio Manoel Neves, que era padeiro de pilação. Tem 
muita gente que pergunta se meus filhos vão continuar 
plantando assim como eu. Se Deus quiser, sim! Têm 
que fazer até melhor do que eu! Depois que eu morrer 
eles podem modificar como quiserem, mas, até lá, meu 
guaraná será desse jeito. Tenho guaranazal aqui que 
está com uns 60 anos ou mais.”

Acima, da esq. para a 
dir.: lane, Helen, Luiz 
Ferreira das Neves e 
Iracides, dentro da 
sua casa. Abaixo: 
Humberto Almeida 
das Neves com um 
cesto de guaraná 
torrado

O guaranazeiro
De acordo com o dicionário 
Houaiss, o termo guaranazei-
ro serve tanto para indicar o 
pé de guaraná quanto a pes-
soa que trabalha na extração 
dos frutos. Esse é também o 
termo usado na Classifica-
ção Brasileira de Ocupações 
(CBO), do Ministério do Tra-
balho, para definir tanto os 
trabalhadores quanto os pro-
dutores de guaraná.



Maués e suas origens
A cidade de Maués, que já se chamou Luséa, Vila da Conceição e São Marcos de Mundu-
rucucami, teve suas origens em 1798, à margem direita do Rio Maués-Açu. Sua primeira 
denominação provém da união dos nomes dos fundadores, Luiz Pereira da Cruz e José Ro-
drigues Preto, que reuniram 240 famílias de índios mundurucu e sateré-mawé para iniciar 
um trabalho sistematizado de plantio de guaraná, extração do pau-rosa e juticultura. O 
segundo nome foi dado em referência à padroeira da cidade, e o outro, à região em que se 
localiza – a Mundurucânia –, compreendida entre os Rios Madeira, Amazonas e Tapajós. 

Sua denominação atual, Maués, é um dos poucos nomes de nações indígenas que fo-
ram transmitidos às cidades brasileiras. Uma das mais antigas e importantes cidades do 
Amazonas, Maués já elegeu governador, deputado federal, deputado estadual e senador. 

O contato inicial com os índios sateré-mawé, primeiros moradores da região, deu-se por 
meio dos missionários. Seu vasto território, rico em florestas e minerais, é recortado por 
rios encachoeirados, e seu solo, apropriado para o plantio do guaraná. O Consórcio do 
Guaraná, com sede em Maués, é o maior comprador de toda a safra anual da região.

Acima: antiga estação 
telegráfica de Maués, 
em 1902. Ao lado: antiga 
usina geradora de energia, 
prédio de 1920
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O guaraná tem o seu clima e o seu solo. 
E Maués tem solo para o guaraná: ama-
relo, pesado, poroso. Apesar das chuvas 
torrenciais que caem em Maués — seis 
meses de chuva —, a água não permane-
ce na superfície. O guaraná quer esse tipo 
de solo, poroso, com muita oxigenação. 
Em um solo compactado, mal trabalhado, 
ele não se desenvolve bem. Nos primeiros 
anos aqui, em nossas primeiras quadras, 
metemos os tratores de esteira, pesados, 
que compactaram algumas áreas. E nós 
não tivemos sucesso com os plantios. 
Hoje ninguém mete mais máquina pesada 
dentro de uma área para guaraná. Essa 
planta quer solo livre de qualquer erva 
daninha em sua superfície, sem qualquer 
outra planta que cubra a sua copa, como a 
erva-de-passarinho, a batatarana, a mor-
ceguinho, a urtiguinha, o piri piri. Todas 
são plantas que gostam da copa do guara-
nazeiro e chegam a matá-lo por asfixia. 
Victor Nogueira, engenheiro agrônomo 

José Francisco Marques, 60 anos
Guaranazeiro nascido em Alto Parauari, Maués (AM)

“Na década de 40, o meu pai veio da Bahia no afã de enriquecer e esteve no 
garimpo do Alto Parauari, onde nasci. Lá não tinha guaraná. Plantava-se 

cana-de-açúcar, feijão, arroz, mandioca, porque 
quem estava no garimpo não vinha para a cida-
de. Levava 12 dias de remo para chegar. Nesse 
tempo, a cidade de Maués tinha somente quatro 
ruas: a principal, a da frente, a Pereira Barreto 
e a Adolfo Cavalcanti. Depois já era a mata, os 
guaranazais. 

Fui cedo trabalhar em Manaus e, quando me 
aposentei, na década de 90, voltei para a minha 
terra. Desde então, trabalho como agricultor 
no plantio de guaraná. Vendo guaraná em pó e 
em semente. O produto em pó é mais caro, mas 
eu tenho o meu nicho de mercado, e o torrado 
vendemos para a AmBev. 

O plantio é feito entre janeiro e março, período 
que mais chove na região. Não se deve plantar o 
guaraná na estiagem, porque ele tem uma raiz 
muito periférica; se não tiver água suficiente, 
morre. E não pode plantar em terreno alagadiço, 
tem que ser terra firme, de preferência terra 
amarela. No passado, plantava-se semente, mas 
demora muito a dar fruta, de sete a oito anos. 
Com a muda crescida, o início da produção cai 
para três a quatro anos.
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As primeiras mudas eu consegui através da 
prefeitura, que fez umas doações de seu viveiro. 
Depois passei a comprar da Embrapa plantas de 
guaraná melhorado. Mas guaraná bom, que dá um 
quilo por pé, ainda não encontrei. O meu pomar 
dá uma média de 200 gramas por pé. O período de 
colheita vai de novembro a janeiro. Ela é feita ma-
nualmente. O produtor verifica se o guaraná está 
aberto. Caso positivo, tira todas as sementes. 

Eu tento fazer meu trabalho com perfeição — não 
deixo o guaraná fermentar, não torro sementes 
graúdas com sementes miúdas, não misturo nada 
para aumentar o volume do guaraná em rama. 
Hoje os agricultores daqui já têm a capacitação 
proveniente de órgãos do governo federal, do 
governo estadual, do governo municipal. Ainda 
agora está entrando nesses rios uma equipe da 
Ecocert, que é parceria da prefeitura, do governo 
do Estado e do Sebrae Amazonas para certificar 
produtores de guaraná orgânico.

Na minha infância, a gente brincava mui-
to. Uma das brincadeiras era de guerra de 
índio. Era comum nos quintais ter uma es-
pécie de árvore chamada cuieira, de onde 
se tira a cuia. A gente tirava um galho da 
cuieira, raspava com a faca, amarrava 
uma linha. Pegava a palha de babaçu, 
cortava e fazia as flechas. Cada turma 
era de uma tribo. Tinha os mundurucu, 
os sateré-mawé, os mura e os tupinambá. 
Nossos avós sempre contavam histórias 
de índios, que colocávamos nas brinca-
deiras. Armávamos nossas flechas, arcos 
e íamos brincar na praia. Ficávamos ali 
atirando uns nos outros. O atingido se 
fazia de morto e era eliminado da brin-
cadeira. A gente imitava também o que 
acontecia na tela do cinema, naqueles fil-
mes de cowboy. 
Waldo Mafra Carneiro Monteiro (Barrô), comerciante 

A adubação orgânica é feita só com adubos da natureza, isto é, a composta-
gem da madeira, da folha da madeira, do capim, do esterco da galinha e do 
boi, do pó de serragem, da casca do guaraná e da casca da mandioca. Faz-se 
aquela grande pilha, que deve ser mexida de 30 em 30 dias. Aí vira um adu-
bo muito barato e de uma utilidade que nós não sabíamos. Então, a gente 
queimava a madeira, queimava o lixo. Hoje quem está nesse processo não 
queima mais nada. Eu faço isso desde 2003.” 

Praia de Maués
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O guaraná tem um período de 75 dias entre a 
floração e o ponto de colheita. O sinal de que 
está pronto para ser colhido é quando coloca 
seu “olho” pra fora da casca. O produtor reco-
lhe os cachos que estão arrebentados. Leva 
para casa de tratos — o barracão — e não dei-
xa fermentar. Deixa lá no máximo 48 horas, 
aí começa a limpeza. Tira a casca polpuda e 
o arilo (parte branca, também chamada de 
remela), lava no paneiro e fica só a semente. 
Depois tem o processo de peneiração, que é a 
seleção de grãos miúdos e graúdos. Os grãos 
maiores vão para o forno de barro primeiro, 
que é assentado em cima de uma plataforma 
também feita de barro, com 60 a 80 centí-
metros de altura. O período para torrar sem 
queimar é de oito horas, aí você mede o grau 
de umidade. Para ter durabilidade, o guaraná 
não pode ter mais do que 5% de umidade.
José Francisco Marques, guaranazeiro

A secagem do guaraná é no forno. Tem que me-
xer o tempo todo, porque, se os carocinhos fi-
carem de um lado só, eles queimam. Eu passo 
o dia inteiro em uma fornada só. A velha leva 
merenda e mexe enquanto eu como. A quentu-
ra do forno é importante. Para saber se está 
quente, você pega o carocinho e sente. Uso o 
forno de barro para torrar, mas a maioria usa 
de ferro. Isso é que derrota o guaraná. Tem 
vindo gente de Boa Vista, de Roraima, buscar 
forno de barro e até paneiro para cuidar direi-
to do guaraná. Depois de torrado, a gente bate 
na saca, espana e sai o casquilho. 
Luiz Ferreira das Neves, guaranazeiro

Guaraná: da colheita ao pão
O processo de beneficiamento ou fabrico do guaraná envolve diferentes etapas: colheita do fruto, 
descasca das sementes, lavagem, torrefação, descasca dos grãos torrados, pilação, moagem dos 
pães e defumação. A qualidade do resultado final dependerá do cuidado com que forem realiza-
dos esses procedimentos. 
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As sementes torradas e decascadas vão para 
um pilão, um processo de esmigalhar semen-
tes através do atrito da madeira do cepo com 
o grão e com o pilão, que também é de madei-
ra. Dá para pilar manualmente ou através do 
processo mecanizado. Quando o processo é 
mecanizado, tem um motor virando os cepos. 
Quando o processo é artesanal, é o homem 
que levanta o porrete, a mão de pilão e começa 
a bater. Ele bate até pegar uma consistência 
pastosa. 
José Francisco Marques

Para pilar, a gente pesa um quilo de semente e 
depois divide meio quilo pra cada virada. Com 
meio quilo liga bem. Faço isso vários minutos. 
E depois tiro a massa e faço o bastão. Para ele 
ficar roliço, a gente esfrega com uma tábua em 
cima. 
Luiz Ferreira das Neves

Fazer o pão de guaraná é como fazer pão de 
trigo. O padeiro pega o guaraná em estado 
pastoso, modela em forma de bastão e leva 
30, 40 minutos para secar. Ele passa 30 dias 
no fumeiro, que é um forno secador muito len-
to. Quem está cuidando do fumeiro tem que 
dobrar manualmente os pães de guaraná de 
hora em hora. Nos primeiros dias, o processo 
é mais curto, depois vai espaçando o núme-
ro de horas e diminuindo o fogo da fornalha. 
Para fazer o pó, você leva para o moinho, mas 
não pode ficar tão fino quanto o pó de café. 
Por isso, vendemos sementes torradas e os 
próprios compradores processam. Quando o 
guaraná está em bastão e quero transformar 
em pó, o tradicional é passar na língua do pi-
rarucu, que funciona como um ralador, só que 
hoje é proibido matar pirarucu. 
José Francisco Marques

Da esq. para a dir.: Victor 
Nogueira segurando o 
fruto do guaraná; Luiz 
Ferreira das Neves com 
peneira na mão; Rubens 
Dias torrando o guaraná; 
Luiz Ferreira das Neves 
com pilão usado para 
pilar guaraná; bastão de 
guaraná.
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Raimundo Rodrigues de Souza,  
64 anos
Guaranazeiro, nascido em Quixadá (CE)

“Meu pai saiu do Nordeste em 1968 porque 
havia muita seca. A gente perdia os animais, 
perdia as lavouras. Eu vim com ele, uma irmã 
casada e um cunhado para o Amazonas. Fomos 
trabalhar na usina de pau-rosa, onde eu cortei o 
dedo. Meu pai foi embora no ano seguinte, não 
se adaptou bem. Eu pedi para ficar, ele deixou. 
Meu pai era sanfoneiro, trabalhava de dia na 
usina e à noite, quando tinha festa, ia tocar. Eu 
batia no pandeiro para ajudar e tocava sanfona 
também, mas fui para o mato e abandonei tudo. 
Aí foi só trabalho. 

Fiquei na colheita do pau-rosa mais ou menos 
uns dez anos. Em 1974, comecei a plantar gua-
raná, porque esse mesmo patrão para quem eu 
trabalhava, o Leonel Pereira Alves, comprava 
toda a produção de guaraná de Maués e man-
dava para o Mato Grosso em bastão. Aprendi 
a tirar o guaraná da mata com os vizinhos e a 

Japoneses na Amazônia
Além dos retirantes brasileiros e dos imigrantes 
italianos e judeus, os japoneses também tive-
ram uma influência importante nos primórdios 
do cultivo do guaraná na região. A primeira 
delegação de pesquisa japonesa, liderada por 
Kossaku Ohishi, chegou ao Brasil em 1926 e es-
tudou, em Maués, o uso medicinal do guaraná, 
assim como as condições climáticas e do solo 
para cultivo. Foi a partir desse estudo que sur-
giu a idéia de implantar uma colônia japonesa 
naquele local. Algum tempo depois, chegava a 
primeira leva de imigrantes, com nove famílias, 
para ajudá-lo no preparo de 45 mil mudas de 
guaraná em 105 hectares. Problemas econômi-
cos os levaram a cultivar arroz, feijão, tabaco 
e mandioca para consumo próprio, deixando 
o guaraná um pouco de lado. Antes da falên-
cia da empresa, criada por Ohishi, chegaram 
mais dois navios japoneses, com mais 65 imi-
grantes. A colônia persistiu no trabalho árduo, 
porém, sem apoio, conseguiu pouco sucesso. 
Junte-se a isso o fato da epidemia de malária 
ter obrigado quase todos os colonos a deixar 
Maués, escolhendo a colônia japonesa de Pa-
rintins como novo porto seguro, onde passa-
ram a produzir juta.



História das famílias de Maués
Antes do guaraná ser plantado em um 
esquema mais comercial, tinha aqui famí-
lias tradicionais, como os Cavalcanti, os 
Dineli, os Negreiros e os Muniz. Entre 1950 
e 1970, essas famílias estavam no auge de 
sua produtividade. Tinham guaranazais 
com 200, 300 hectares. Se não me engano, 
só a AmBev tem um guaranazal tão gran-
de hoje. Um Negreiros chegou a ser prefei-
to, um Cavalcanti e um Muniz também. 
Quem tinha guaraná em grande quanti-
dade tinha o poder econômico em Maués. 
Os patriarcas já são todos falecidos, e 
seus descendentes começaram uma nova 
atividade, não deram prosseguimento à 
cultura do guaraná. Existem os terrenos 
onde eram essas fazendas, mas está tudo 
degradado, o mato tomou conta. 
José Francisco Marques, guaranazeiro

Meu pai contava que o senhor Negreiros 
era nordestino, veio para cá novo. Ele ti-
nha escritório de compra e venda lá e veio 
plantar guaraná em Maués. Era o maior 
produtor da região, com uma fazenda 
com 200 e poucos hectares, e incentivou 
muitos agricultores. Depois que ele mor-
reu, acabou tudo. O pouco guaraná culti-
vado hoje está no mato. 
Davi Gonçalves Peroni Filho, comerciante

Os Michiles e os Negreiros foram as pri-
meiras famílias que chegaram a Maués. 
Eles eram dois coronéis de barranco, ou 
seja, aquele que comprava a patente, de-
pendendo do seu poder aquisitivo. Cada 
um tinha sua força política. Eles tinham 
grande plantação de guaraná, mas foram 
vendo que não era uma coisa rentável 
eternamente; sabiam que ia ser um ciclo, 
como foi a borracha. Então mandaram 
educar seus filhos na cidade grande. 
Quem mora no interior está fadado a 
isso: nascer e procurar um meio de vida 
melhor para seus filhos. 
Waldo Mafra Carneiro Monteiro (Barrô), comerciante

plantar. Não só investia no guaraná, como criava 
gado e plantava feijão e milho. Naquela época, o 
guaraná dava bem, não como agora, que tem uma di-
ficuldade por causa de um inseto que a gente chama 
aqui de ‘lacerdinha’. Ele dá uma doença na folha do 
guaraná e por isso diminuiu muito a produção. Aí 
eu fui investindo mais em gado.

Fui dono de um garimpo também, o Amana. Eu 
trabalhei com isso até não ter muito problema. O 
garimpo, logo no começo que foi explorado, era bom 
de trabalhar, dava lucro. Mas depois ficou muita 
fofoca, muitas mortes, muita dificuldade, e eu vendi 
tudo o que eu tinha lá e vim embora. Isso foi entre 
1972 e 1978, 1980. Quando saí do garimpo, fui dono 
de uma farmácia por 12 anos; então entrei para a 
política e fiquei na pecuária. 

Aqui a terra não tinha dono, não. A gente chegava lá, 
fazia o roçado e plantava. Até hoje, lá onde eu tenho 
guaranazal, as terras são do Estado. Aqui ninguém 
briga por causa de terra; a terra é de quem quiser 
trabalhar. Eu trabalho com guaraná em semente 
para vender rápido. Vendo para a AmBev, e a gente 
se vê livre logo do guaraná. Porque, se não faz isso, 
você tem que conservar o guaraná em um lugar bem 
seco para ele não mofar. Em bastão demora mais 
para vender, assim como em pó. Só beneficio para 
eu beber. 

Eu não me dedico muito ao guaraná, então faço 
o adubo orgânico, do próprio mato cortado com 
o facão. Aí ele apodrece e vai adubando. E eu não 
planto mais. Só cultivo o guaraná velho, guaraná 
de 25, 30 anos. No período da colheita, eu trabalho 
com cinco, seis homens. Quando é segunda-feira, 
começo a apanhar o guaraná, aquele que está aberto 
todinho, maduro. Aí vamos trazendo para a barraca. 
Quando é pela quinta, sexta-feira, terminamos de 
correr todo o campo. Na segunda-feira, começamos 
a colher aquilo que não colhemos antes. E vamos 
assim até acabar a colheita.” 
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Davi Gonçalves Peroni Filho, 66 anos
Comerciante, nascido em Maués (AM)

Uma história que minha avó contava era 
da guerra da Cabanagem — uma revolta 
que aconteceu na década de 1830, na pro-
víncia do Grão-Pará (nessa época, o Ama-
zonas, chamado de Rio Negro, fazia parte 
do Pará). Segundo ela, houve uma grande 
revolta, em que os invasores tomaram 
as mercadorias dos comerciantes e seus 
bens. Isso afastou as pessoas da cidade. 
Elas passavam dia e noite arredias, com 
medo de encontrar os invasores. Não ti-
nham sal, então cortavam talo de muru-
ti para salgar os alimentos. Caçavam e 
iam se alimentando até acalmar aquela 
revolta. Como os invasores não tinham 
como levar a riqueza, eles a enterravam. 
Por isso, até um tempo atrás, era possível 
achar moedas, patacas, quando se cava-
va aqui na região. O Zé Maria, que faleceu 
recentemente, contava que tinha achado 
umas 30 moedas de ouro quando foi ca-
var uma fossa. 
Waldo Mafra Carneiro Monteiro (Barrô), comerciante 

“Comecei a trabalhar com 12 anos, ajudando um 
cara no comércio. Com 16 já trabalhava por conta 
própria. Eu tinha um barco de 10 metros com o 
qual transportava os produtos de Manaus para 
vender em Maués. Trazia guaraná, por exemplo, 
e levava rádios e gravadores para o interior. 
Trabalhava como regatão, aquele que leva a mer-
cadoria do porto para o freguês. Às vezes, o cara 
não queria trocar mercadoria. Então, eu pagava 
com dinheiro. 

Meu pai era agricultor, tinha uns 2.500 pés de gua-
raná. Mas a cidade avançou e acabou com os gua-
ranazais. Maués chegou a produzir mil toneladas 
de guaraná, hoje não produz nem 200. Em 1960, 
as terras do meu pai foram desapropriadas pela 
prefeitura. Aí quem mantinha a família era eu. 

Montei um comércio para meu pai tomar conta 
enquanto eu trabalhava no interior. Mas depois 
que ele morreu, vendi meu gado e vim para a 
cidade. Hoje compro guaraná de um produtor, 
descasco e mando moer para vender o pó. Com-
pro também um pouco pronto em bastão. Vendo 
para a população daqui. Às vezes, alguém de fora 
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encomenda alguma coisa, manda o dinheiro e eu 
remeto a mercadoria — guaraná, mel de abelha, 
copaíba e mirantã, que serve para reumatismo. 

Eu vendo bem porque meu produto é bem-feito. 
O bom guaraná é aquele que fica só dois ou três 
dias para amolecer a casca. Se demorar muito, fica 
feio, ninguém quer comprar. No guaraná em pó, a 
gente tira a casquinha para sair um produto bem 
branquinho. Se o produto vai com aquela casqui-
nha preta ou com o umbigo da semente que fica, 
quando coloca na água ele bóia e o comprador sabe 
que tem mistura. Eu tiro todas as impurezas. De 
10 quilos, por exemplo, só vai dar 8 quilos, por isso 
que é mais caro. 

Vendo uns 3, 4 quilos por semana. É pouca coisa. 
E é diferente de antigamente, quando os padeiros 
pilavam e faziam o bastão na mão. Hoje se usa má-
quina a vácuo, parece fábrica de tijolo. Aí não fica 
mais ‘feitinho’ para conservar. Quando o caboclo 
fazia, não embolorava, porque tinha aquela camada 
de fumaça em cima que protegia o bastão de gua-
raná. Era só passar um pano que a fumaça preta 
saía. Esses de agora não. Ele já sai meio branco, aí 
qualquer friozinho embolora.

A década de 80 foi o período áureo na história do 
guaraná de Maués. Todo dia subia o preço, até che-
gar a 23 reais o quilo da semente torrada. Foi uma 
época em que o guaraná deu dinheiro, todo mundo 
comprou seu barco, fez suas casas. Depois caiu o 
preço, caiu a produção e agora está em 9 reais, que 
não é tão bom. Então, tem que ter incentivo para o 
caboclo usar adubo e ter uma produção boa. A van-
tagem é que as pessoas gostam do guaraná daqui 
porque o teor de cafeína é maior, dá 4%, às vezes 
6%. Nos outros Estados é de 2%, 2,5%. 

Na época da colheita do guaraná, no fim do ano, 
o comércio vende mais. É a época em que aparece 
mais dinheiro na cidade. Na verdade, o comércio 
daqui vive da renda de fim de ano. No resto do 
tempo, quem compra é aposentado ou funcionário 
da AmBev, porque não temos indústrias. Aqui falta 
incentivo ao turismo.”

Existe uma diferença muito grande entre 
o guaraná de Maués e o da Bahia. O fruto 
de Maués é bem maior, bem mais rico em 
cafeína, em substâncias nutritivas. O da 
Bahia é bem menor, com uma quantidade 
de cafeína menor. Para você produzir um 
extrato com o guaraná de Maués, vamos 
supor que você usasse 10 quilos. Com o da 
Bahia, talvez você precisasse de uns 15 a 
20 quilos e, mesmo assim, não seria um 
extrato tão rico e nutritivo quanto o de 
Maués. São diferenças físico-químicas, 
diferenças de solo. O guaraná bom é só o 
de Maués mesmo. O problema é que ele é 
vendido em dólar, aí tem que negociar e 
tentar comprar previamente a produção 
desse ou daquele produtor. Em Maués 
você paga uns 6, 8 dólares por quilo. Na 
Bahia, sai uns 2 dólares e meio.  
Hênio Nalini Junior, funcionário da AmBev



Waldo Mafra Carneiro Monteiro (Barrô), 49 anos
Comerciante, nascido em Maués (AM)

“Meu pai tinha um poder aquisitivo razoável e achava que nós merecía-
mos uma educação melhor, porque aqui só tinha até a 8ª série. Então seus 
filhos foram para a capital estudar. Primeiro, foi meu irmão mais velho. Ele 
estudou, fez o concurso do Banco do Brasil, conseguiu se equilibrar econo-
micamente e chamou o outro irmão. O segundo fez a mesma trajetória. Na 
seqüência fui eu. Só que não me adaptei muito bem em Manaus. Nunca me 
dei bem em cidade grande. Quando vim passar umas férias em Maués, em 
1976, 77, vi o papai sem ânimo para trabalhar. Então, me formei em contabi-
lidade e resolvi voltar. 
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Quando chega o mês de aniversário de 
Maués, as escolas trabalham com pro-
jetos. Geralmente temos como tema “Co-
nhecendo o Guaraná” ou “Conhecendo a 
Cidade de Maués”. Porque muitos jovens 
já não sabem mais contar as lendas da 
região. Sabem, no máximo, um resumo 
da lenda do guaraná. Então, a gente ten-
ta desvendar a cultura para que essas 
crianças e adolescentes possam conhe-
cer melhor suas origens. Sempre tem uma 
lenda para explicar uma cidade. E a lenda 
que explica a nossa cidade é a lenda do 
guaraná, é a lenda da Cereçaporanga e o 
mito do curumim. Mas tem outras, como 
a lenda do Anselmo. Eu acho importante 
contribuir para expandir o conhecimento 
sobre a nossa cidade, a nossa cultura.
Paula de Souza Viana, professora

Abaixo: detalhe de fóssil 
de jacaré-açu,  encontrado 

no município de Maués; 
no pé da página, cerâmica 

popular de Maués 
– acervo do Museu 

Arqueológico de Maués

Tínhamos um comércio varejista variado e os dois 
guaranazais, que ele tinha como atividade paralela. 
Vim para tocar esse trabalho com ele. Depois fui 
mudando o ramo de trabalho. Em 1988, o garimpo 
estava no auge. Foi quando meu irmão mais velho 
também decidiu voltar. Nós montamos uma socie-
dade, uma confecção, que nos anos 80 ficou muito 
conhecida. Depois entrou em crise, no tempo em que 
o ex-presidente Collor prendeu o dinheiro de todo 
mundo. O garimpo e o comércio fracassaram. Fica-
mos de mãos atadas, procurei com o que trabalhar. 

Paralelo a isso, eu tocava o guaranazal. Fazia a co-
lheita para o meu pai, vendia o guaraná. Para chegar 
ao terreno que compramos no Limão, demoráva-
mos 45 minutos de voadeira, um motor de popa da 
região. Era uma despesa muito grande, porque se 
gastavam 20 litros de gasolina para ir e voltar todo 
dia. Aí deu uma seca muito grande e não dava para 
chegar até lá. Você tinha que caminhar no meio da 
lama na época da safra. Não compensava carregar 
toda a semente para cá para torrar. Depois, fui ven-
do que não dava para manter o guaranazal limpo, pa-
gar a manutenção e sobrar alguma coisa. No início 
dos anos 90, resolvemos parar com o cultivo. Hoje, 
selecionamos as sementes dos pequenos agriculto-
res e vendemos o guaraná deles. Foi a melhor forma 
que eu achei até agora. Eles trazem a produção de 
rabeta, uma canoa com um motorzinho pequeno, 
que anda bem menos e é menor do que a voadeira. 
Aí dou o tratamento. Boto na peneira, separo o 
miúdo, o graúdo, bato. Faço questão de ser artesanal 
mesmo. Falo para todo mundo aqui que não vendo 
guaraná, vendo cultura. 

Em 1999 resolvi montar um museu, porque as pesso-
as chegavam querendo informações sobre a cidade 
e não encontravam. A entrada é franca e é aberto no 
horário comercial. Além de referência bibliográfica, 
o museu tem uma sala de fragmentos arqueológicos 
de fósseis, artesanatos e urnas funerárias (caixões 
indígenas). São achados fortuitos das comunidades 
que são trazidos para o museu. Acontece quando 
eles vão cavar poços artesianos, por exemplo.”
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Eu nasci em Parintins, mas quando com-
pletei 16 anos vim para Maués. Depois que 
provei do guaraná, não voltei mais para 
a minha cidade. Eu trabalhava na Vera 
Cruz, travessia de Maués. Tomava conta 
do gado de um cara. E, para me divertir, 
às vezes passava o dia inteiro pulando na 
água. Quase todo domingo ia para Vera 
Cruz de voadeira e voltava, fazia pique-
nique lá. Ou, então, a gente ia para a boca 
de Maués, para ver o encontro das águas. 
Depois arrumei trabalho em um barco 
— seis meses no PP e agora eu estou no 
Dom Jackson. A gente faz uma viagem por 
semana. Durante a viagem, ajudo na co-
zinha, limpo o barco, o banheiro, o porão. 
Um dia, o PP 2003 ia passando nas terras 
altas e tinha uma menina lavando roupa 
na beirada. Aí o comandante mexeu com 
ela, acenou. Quando baixamos, ela ligou o 
rádio e chamou o cara. Eles se conheceram 
e agora ela é cozinheira no barco. 
Reinaldo Teixeira da Silva, marujo 
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Capítulo III

Inovações





Nos anos 60, a demanda por refrigerantes à base de guaraná cresceu 
fortemente, obrigando a Antarctica (hoje AmBev) a obter matéria-prima 
em larga escala. A empresa, então, desenvolveu um projeto em caráter 
de urgência para instalar uma fábrica de extrato em Maués – seu maior 
fornecedor de guaraná. A iniciativa transformou as características do mu-
nicípio, tanto em termos de oportunidades de trabalho para a população 
quanto em infra-estrutura. Construída a fábrica, o desafio seguinte con-
sistiu em fomentar a produção local, já que os resultados obtidos com o 
cultivo tradicional mostravam-se insuficientes para as necessidades da 
indústria. 

Nesse contexto, nasceu a Fazenda Santa Helena, um grande viveiro 
de mudas e um laboratório de estudos sobre a cultura do guaraná. Em 
parceria com a Embrapa, os agrônomos têm pesquisado as melhores 
técnicas para o plantio comercial: espaçamento, tamanho da cova, adu-
bação, seleção das espécies mais produtivas e resistentes a pragas. Os 
conhecimentos adquiridos são compartilhados com os produtores locais, 
o que alterou a forma de parte dos agricultores executarem o plantio do 
guaraná. Algumas plantações espalhadas deram lugar ao cultivo plane-
jado, com utilização de mudas distribuídas pela prefeitura, em parceria 
com AmBev e Embrapa. 

Até hoje os guaranazeiros tradicionais são resistentes às mudanças. 
Uma parte nega que as novas técnicas tragam vantagens para a cultura do 
guaraná. Outros, embora reconheçam o aumento da produtividade a par-
tir dos cuidados recomendados, alegam a falta de recursos para adquirir 
adubo e fazer a manutenção do terreno. Eles também reclamam da falta 
de orientação, do recebimento tardio das mudas e afirmam que a quali-
dade final do guaraná plantado segundo as tradições ainda é superior à 
do que usa as novas técnicas. 

Estufa para mudas 
na Fazenda Santa 
Helena
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Orlando de Araújo, 81 anos
Ex-diretor da Antarctica (AmBev), nascido em Rebordão, no Estado de Bragança, 
Portugal

“O uso do guaraná pela indústria de bebidas começou em 1921, depois que 
o farmacêutico Luís Pereira Barreto fez um extrato da semente de guaraná 
que poderia ser usado para produzir refrigerante, apesar do sabor amargo 
não prometer grande receptividade. A Antarctica se interessou pelo estudo, 
começou a programar a fabricação do guaraná e foi ajustando a fórmula até 
encontrar um bom índice de aceitação. 

Quando entrei na empresa, em 1950, a maior fábrica era a de São Paulo. Em 
dez anos, houve um forte crescimento na produção de refrigerantes e, por-
tanto, da demanda por matéria-prima. A Antarctica comprava de Manaus a 
semente do guaraná torrada. Mas percebemos que era mais vantajoso trazer 
os princípios ativos em vez da matéria-prima bruta. Em 48 horas, estava 
desenhada uma fábrica de extrato de guaraná para o município de Maués. 
Aprovado o projeto, fui com um engenheiro civil para Maués comprar uma 
área para construir a fábrica.

Manaus, nessa época, era uma miséria. Você levava 11 horas para chegar de 
avião. Lá, fretamos uma embarcação. Compramos arroz, feijão e um pouco de 
batata, porque não sabíamos quanto tempo íamos ficar nem o que íamos en-
contrar. Fomos pelo Rio Negro, que encontra o Solimões e forma o Amazonas. 
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Aquilo é um mar. Quando chega a tardezinha, você 
tem que encostar o barco, porque fica com medo de vi-
rem toras de madeira, pegarem a embarcação no meio 
e a afundarem. Sofremos feito uns danados. Só chega-
mos a Maués depois de 18 horas. Entramos pelo meio 
do mato com um representante da prefeitura para ver 
os terrenos. Cada caranguejeira terrível e uns tipos de 
mosquitos que eu nunca tinha visto na vida. 

Toda região de guaraná em Maués era de uma pro-
dução em que o indivíduo tinha no meio do mato pés 
de guaraná esparramados, sem a idéia de um plantio 
conjugado. Assim, em 1970, tendo em vista a maior 
demanda por matéria-prima, nós já estávamos discu-
tindo a necessidade de fomento para a região. Fize-
mos um projeto através da Sudam (Superintendência 
de Desenvolvimento da Amazônia) para plantar 200 
mil pés de guaraná. A idéia era começar um plantio 
racional, com um engenheiro agrônomo, análise de 
rendimento por pé, seleção de material genético. Ad-
quirimos uma área de 1.070 hectares: 550 de reserva 
florestal, 459 para o plantio e cerca de 61 para aloja-
mentos e operações — a Fazenda Santa Helena. 

Até a década de 90, Maués era uma cidade 
muito pobre: as ruas não tinham esgoto, 
as casas eram de madeira, muito velhas. 
A cidade dependia exclusivamente do 
plantio e da venda do guaraná. O produ-
tor ganhava muito pouco e o atravessa-
dor, o grande comprador ali da região, era 
quem tinha realmente os lucros. As pes-
soas tinham aquela pele bem queimada 
de sol, já envelhecida, e acreditavam que 
a Antarctica estivesse lá para salvá-las 
daquela situação. A empresa mantinha a 
Fazenda Santa Helena, com 250 mil pés 
de guaraná. Tinha uma estrutura, mas 
uma coisa mais artesanal. A cidade cres-
ceu mesmo depois da fusão entre Antarc-
tica e Brahma. A AmBev investiu bastan-
te, fez parcerias com a prefeitura, com os 
produtores locais. A Fazenda Santa Hele-
na, hoje, supre uns 30% da necessidade 
da AmBev. O resto ela tem que comprar 
dos produtores. Por isso, ela resolveu fo-
mentar a produção. 
Hênio Nalini Junior, funcionário da AmBev

Ponte de madeira Boa Vista, Maués, década de 1960
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Tivemos que fazer o plano altimétrico e arrumar as mudas para plantar no 
mês certo. Não tinha literatura que mostrasse a distância ideal de um pé de 
guaraná para outro. Então fizemos uma experiência para ver no que ia dar. 

O melhor resultado foi de 5 por 5 
metros. Tínhamos ainda que es-
tudar as doenças, o tipo de adubo. 
Cada pé, naquela época, dava 80 
gramas. Excepcionalmente, 100 
gramas. Essa primeira etapa durou 
30 anos. Na segunda etapa, com o 
uso de plantas clonadas, o rendi-
mento foi muitíssimo maior: um 
quilo, um quilo e meio. Para não 
perder a fonte histórica, nós manti-
vemos 10 mil pés daquele início. 
Produzem aquele pouquinho, mas 
produzem. 

Nós abastecemos os produtores 
com as mudas de maior produti-
vidade e orientamos sobre metas, 
limpeza do terreno, poda por baixo. 
O fomento foi o único meio que 
nós encontramos para melhorar 
a produtividade da região. Hoje, a 
fazenda, além de produzir guara-

ná, tem instalações para fazer as primeiras operações de industrialização 
— tirar o raque (caule), fazer a despolpa, a separação da semente, lavar a 
semente e mandar para a fábrica de Maués, que está a 14 quilômetros dali, 
para a torrefação, a concentração e a produção de extrato.”

Em 1950, não existia a cidade de Maués. Existiam casas muito simples, de ma-
deira. Mas as ruas já eram muito largas. Isso nós estranhamos. Nós só nos 
comunicávamos por rádio; não tinha outro sistema. Havia uma idéia de prefei-
tura, que dava alguma assistência. Mas a região era muito pobre, muito pobre 
mesmo. Havia uma população, mas toda ela voltada para o sistema agrícola. 
Salários baixíssimos. Quando nós montamos a fábrica e colocamos a unidade, 
passamos a comprar diretamente a semente. Isso deu uma vantagem, porque 
nós pagávamos no ato as pessoas. Não tinha intermediação, nada. Ele vinha, 
pesávamos, examinávamos e o vendedor já recebia o dinheirinho. Isso motivou 
muito a cidade, deu uma outra vida. E também nós ficamos com os enfermeiros, 
admitimos pessoal para dar uma assistência. Isso colaborou muito. Começou a 
haver um trato diferente do ser humano. 
Orlando de Araújo, ex-diretor da Antarctica (AmBev)

Portal de entrada da 
Fazenda Santa Helena
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Victor Nogueira, 76 anos
Engenheiro agrônomo, nascido em Cobija, capital do Estado de Pando, na Bolívia

“Cheguei a Maués em 26 de janeiro de 1960. A cidade ainda era pequena. O 
pessoal, muito acolhedor. Fui trabalhar no Posto Agropecuário do Departa-
mento Estadual do Ministério da Agricultura, onde hoje é a Embrapa. Maués 
estava em plena colheita. No começo eu ia ao guaranazal para ver colher. 
Depois, peguei um paneiro pequeno e comecei a colher também. Mas o talo 
central do guaraná é duro, fere a mão. Então pedi tesouras de poda para 
introduzir na colheita. Naquele tempo se plantava o guaraná com mudas 
retiradas das capoeiras da mata, sem saber sua origem e idade. Arrancavam, 
afofavam um pedaço de área dentro da mata, como um canteiro para plantar 
hortaliça. Deitavam o maço de guaraná com 30 mudas, cortavam um pouco 
da raiz com o terçado e tiravam todas as folhas. Cobriam as mudas e deixa-
vam só o terminal para fora. 
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Eles faziam isso no começo das chuvas, em novembro. A sombra da mata 
e as chuvas forçavam a planta a enraizar de novo e a brotar. Em fevereiro, 
escolhiam as que estavam vivas, com brotos, tiravam a terra de cima e puxa-

vam a muda de novo. Pegavam duas mudas, uniam 
raiz com raiz e jogavam terra. 

Os agricultores plantavam por muda porque diziam 
que a semente não germinava. Então, eu peguei mil 
sementes e mandei fazer umas caixas de madeira 
com furos. Cada dia eu plantava 100. As do pri-
meiro dia tiveram uma germinação estrondosa, 
de 93%. As do segundo dia, pouco mais de 80%. As 
do terceiro, 70%, e foi diminuindo. No oitavo dia 
zerou, não germinou mais. Descobri que o guaraná 
tem o poder germinativo muito curto. Então usei 
o processo de estratificação. Consegui preservar o 
poder germinativo por 70 dias. 

Começamos, então, a fazer mudas de guaraná para 
o fomento agrícola, que distribuía gratuitamente 
para os agricultores. A muda de semente, de um 
modo geral, leva um ano para se formar. Eu sele-
cionava as plantas produtivas, sadias e, na hora de 
colher os frutos, só pegava dos adensados e, destes, 
escolhia os que tinham duas, três sementes. No 
terceiro ano, conheci o Kioshy Okawa, filho de ja-

Eu nunca gostei do guaraná clonado, pre-
firo o tradicional. Acho que ninguém tem 
nada a aprender com quem vem de fora. 
Ao contrário. As pessoas que vêm de fora 
é que têm que aprender, porque guaraná é 
uma planta nativa, que foi domesticada 
pelos índios, em pequenas roças. Até en-
tão, não faziam guaraná para vender. Fa-
ziam para consumo, para beber. O branco 
inventou de aumentar a produção. Não 
conseguiu uma produção em escala até 
agora e não sei se vai conseguir. Por quê? 
Porque eles mexem com o crescimento da 
planta, com o adubo químico, botam um 
monte de coisa no guaraná e até agora 
não vi resultado. Outro questionamento é 
o ciclo de vida dele. A Embrapa fala que é 
seis anos. O guaraná nativo, não. A gente 
morre e ele vai ficar. 
Waldo Mafra Carneiro Monteiro (Barrô), comerciante 

Funcionário da AmBev 
colhendo guaraná



55inovações

Se eu fosse começar hoje, ia pelo clona-
do, porque, além de começar a produzir 
mais rápido — dois anos —, o espaço dele 
é menor, você pode plantar em até 3 por 3 
metros. Eu plantava 300 pés em um hec-
tare; agora se pode plantar 500. Favore-
ce muito e dá mais, porque ele é tratado. 
Esse guaraná clonado é tirado daquela 
árvore que não falha. Quando você plan-
ta do mato, se você planta mil árvores de 
guaraná, 600 dão e 400 não dão. E essa 
da AmBev, da Embrapa, eles só tiram 
muda daquele guaraná que dá todo ano e 
dá bem, então não falha. É por isso que, se 
eu plantasse hoje, eu ia usar dessas mu-
das clonadas.
Raimundo Rodrigues de Souza, guaranazeiro

ponês nascido no Amazonas, formado em Agronomia 
em São Paulo. Em 1970, ele veio a Maués pedir ajuda 
para a implementação do projeto da problemática do 
guaraná. Eu topei.

Fizemos, então, a seleção de matriz: 230 pés. Coleta-
mos a semente durante três anos. Acompanhávamos 
a pesagem e deixávamos os frutos para o agricultor. 
Construímos nove propagadores agâmicos para 
mudar o sistema de semente para clonado. O propa-
gador era um tipo de tanque retangular de alvenaria, 
com nove metros de comprimento por dois e pouco de 
largura, que mantinha umidade constante, forçando 
o enraizamento. Fizemos teste de todo jeito — pedaço 
do ramo com uma folha inteira, pedaço de estaca com 
os folíolos cortados pela metade. Hoje usamos um 
pedaço de estaca com dois meios folíolos. O guaraná 
clonado melhorou a produtividade. 

Aí acabou o fomento agrícola, veio o Ipeaoc (Instituto 
de Pesquisa da Amazônia Ocidental), que se transfor-
mou na Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisas 
Agropecuárias, onde fiquei dois meses. O Okawa, que 
já havia saído de lá, me chamou para tomar conta do 
grande projeto da Samasa, de plantio de guaraná, que 
hoje é a Fazenda Santa Helena, da AmBev.”

Mudas de guaraná 
dentro de uma estufa
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Resistência e produtividade

Funcionário da AmBev 
cuidando de estufa

O guaraná clonado é uma planta muito mais resistente a doenças – como as antracnoses – e mais 
produtiva, resultado de uma exaustiva pesquisa realizada pela Embrapa e pela Fazenda Santa 
Helena no município de Maués. Os estudos tiveram início em 1980 e, ao final daquela década, 
produziam-se mudas em grande escala. 

A clonagem é uma reprodução assexuada, que consiste em retirar um pedaço de galho, ou 
seja, uma estaca, e plantá-la, de modo que esta origine uma planta igual à anterior. O guaraná, 
entretanto, não consegue nascer dessa forma. É necessário fazer um tratamento com fitormônios 
(hormônios para plantas), para que o procedimento se complete e a planta crie raízes. 

Quando os agrônomos começaram a estudar isso em Maués, já havia pesquisas sobre a utili-
zação de fitormônios em árvores frutíferas, porém não se sabia qual a concentração ideal para o 
guaraná. Esse foi o grande desafio: adequar os conhecimentos existentes à cultura do guaraná.

Para a clonagem, escolhe-se uma planta com as características que se quer reproduzir, um pé 
saudável, resistente a pragas e que apresente uma boa produção. Não se utilizam sementes nem 
modificações genéticas nesse processo.
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Conflito de gerações 
Homero Ribeiro (pai) e José Augusto (filho) debatem a melhor maneira de plantar o guaraná

Homero Martins Ribeiro, 
na comunidade Vera 
Cruz, de frente para o Rio 
Maués-Açu, Maués 

Homero Martins Ribeiro, 63 anos
Guaranazeiro, nascido em Vera Cruz, comunidade de Maués (AM)

“Quando eu era jovem, a comunidade de Vera Cruz era muito feia, um mata-
gal medonho. Mas aqui cresceu, tem mais moradores, produz uma farinha 
especial. Somos conhecidos pelo guaraná também, torrado em forno de bar-
ro. Para chegar aqui, não tinha embarcação. A gente vinha no remo, levava 
quase uma hora para atravessar. Às vezes eu tinha até preguiça de fazer as 
compras, porque era no remo. Agora, de rabeta, não leva 10, 15 minutos. 

Na época em que comecei a plantar, o guaraná era muito bem falado. Aí eu 
fiquei animado, plantei 2 mil pés de guaraná, cultivei. Depois o guaraná 
perdeu o preço. Com o tempo, fui plantar outras coisas, mas não deu. Tive 
que voltar de novo pra cá. As mudas, a gente pegava no mato; nesse capoei-
rão dava muito filho de guaraná. Trazia, plantava, enterrava lá no lugar dele. 
Fui aprendendo com o meu suor mesmo. Fui levando a vida, o guaraná foi 
crescendo e eu fui colhendo. Da venda do guaraná já tirava o dinheiro para 
limpar o roçado e plantar mais.”
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José Augusto Dias Ribeiro, 34 anos
Guaranazeiro, nascido em Maués (AM) 

“Quando papai trabalhava, era totalmente diferente. Eles iam lá no mato, 
tiravam as mudas. Quando dava o período chuvoso, cavavam o buraco, 
plantavam o guaraná num espaçamento de 7 por 7 metros e pronto. Hoje 
eu penso de outra forma; participo de muitos eventos, de cursinhos e vou 
acompanhando as mudanças. Agora, a gente planta 400 mudas de guaraná 
em um hectare, com um espaçamento de 5 por 5 metros e cova de 40 por 40 
centímetros. Você cava, pega aquela terra, separa a metade para um lado e 
a outra metade para outro, mistura com pau podre e terra queimada e volta 
para o buraco. Só então você vai plantar aquela muda. Exige de você muito 
tempo, trabalho e mão-de-obra. Todo ano a gente ganha mudas da prefeitura, 
da AmBev. Só que não consegue manter a plantação como manda o figurino 
por falta de recursos.” 

José Augusto Ribeiro em 
frente ao Rio Maués-Açu
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“Quando eu trabalhava mesmo, acordava cedo, pegava a enxada e ia embora 
para o trabalho. A mulher ficava em casa fazendo café e, de manhã, levava 
pra mim lá. Eu já amanhecia no trabalho. Hoje meu filho vai para o trabalho 
e eu fico em casa, só mexendo o guaraná, descascando. Até apanhar ainda 
vou, plantar não vou mais. Mas acordo cedo: quatro horas da madrugada tô 
aqui fora, já ralei guaraná, já tomei. Na época da colheita, muda um pouco 
a vida, porque a gente está com aquele produto ali, vende, já pega aquele 
dinheiro e, se der, você já compra uma máquina e trabalha mais pra produ-
zir mais.”
“Eu planto o guaraná porque eu sou filho de produtor que trabalhou, se 
criou e fez muito dinheiro com o guaraná. Mas hoje ele não é mais nossa 
principal fonte de renda, é só um complemento. Nós temos a mandioca, que 
é trabalhada o ano todo para fazer farinha. O guaraná dá muito trabalho, 
dá só uma vez por ano e o retorno é bem pouquinho. A produção não é mais 
como antigamente, talvez porque o clima mudou — está mais quente pela 
devastação da natureza.” 

Homero Martins Ribeiro 
torrando guaraná
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“Na técnica dos homens aí de Maués, tem que botar adubo. Mas na minha 
idéia, eu acho que não. O prefeito mandou um trator virar a terra para a 
gente fazer plantio, guaraná em roça; a gente plantou, só que não prestou, 
morreu muito. O guaraná que é plantado no roçado novo, na mata, ele vinga 
que é uma beleza e não morre. E aqui que foi aplainado, que foi virada a 
terra, ele morre. Aí ensinaram que a gente podia botar adubo. Eles botaram 
adubo ao redor do guaraná para ver se ficava bonito, mas não, morreu do 
mesmo jeito.” 

“Aprendi a plantar o guaraná com os técnicos da prefeitura, na Embrapa, 
na ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬AmBev, com o Idam (Instituto de Desenvolvimento da Amazônia). Apren-
di com meu pai também, mas é uma técnica diferente. Ele herdou isso do pai 
dele e vai manter até o fim da vida. Eu tenho 1.300 pés de guaraná de estaca 
e 950 nativos, plantados em áreas diferentes. Os de estaca, que têm adubo 
químico, começam a produzir de dois anos para frente. Eles desenvolvem e 
produzem mais, mas tem que fazer a limpeza, não pode deixar o mato em-
brulhar, porque senão ele morre. Eu prefiro os nativos, porque dá um guara-
ná mais puro, com menos cafeína.” 

Rio Maués-Açu que separa 
o centro urbano de Maués 
da Comunidade Vera Cruz

“No tempo em que comecei a colher guaraná, os compradores vinham aí no 
largo. A gente levava o guaraná já medido a litro. Às vezes, a gente os logra-
va. Eles perguntavam quantos quilos tinha no saquinho. Tinha três e a gente 
dizia que tinha cinco. Um cunhado meu, animado com o guaraná, disse que 
tinha 15. O cara pagou tudinho. Assim que era. Compravam muito naquele 
tempo...”
“Sou presidente da Associação dos Agricultores de Vera Cruz, a Aavec, 
criada em 1992 pelos próprios produtores da comunidade. Na época, eram 23 
sócios. Aí partimos em busca de financiamento para o produtor, compramos 
um barco, trouxemos mudas de plantas. Este ano, foram 5 mil mudas de 
guaraná, em anos anteriores, 60 mil mudas de abacaxi.”



Carlos Roberto Fonseca Sarquis, 36 anos
Guaranazeiro e pedagogo, nascido em Maués (AM)

O único guaranazal que pode colher um 
quilo por pé é o da Embrapa, porque todos 
os anos apresentou uma produtividade 
boa. Ela tem uma tecnologia que nós, pe-
quenos produtores, não temos. E também 
verba para fazer a manutenção do pomar, 
que não é barata. Como é uma empresa 
do governo, a Embrapa pode gastar o que 
precisar quanto à adubação, à técnica de 
manejo e outras coisas mais. Eu não, sou 
um pequeno produtor, não tenho capital 
e não tenho as forças necessárias pra 
cuidar de tantos pés de guaraná. De um 
pomar de 5 mil pés de guaraná eu cuido 
bem de mais ou menos 2 mil, 3 mil. A ou-
tra metade não é podada direitinho, não é 
adubada adequadamente, porque eu não 
tenho recurso. Se eu for colocar o adubo 
químico necessário no meu pomar, eu te-
nho que vender o meu quilo de guaraná 
por 30 reais, só que na praça está 9 reais. 
Então me contento com os 200 gramas 
que tiro por pé. 
José Francisco Marques, guaranazeiro

“Meu pai tirava o pau-rosa das matas em Maués. 
Quando terminou o pau-rosa, ele passou a trabalhar 
com guaraná. Foi dono de várias propriedades. De-
pois, foi morar na cidade e comercializar. Ele tinha 
um barco, pegava mercadoria, visitava os guarana-
zais — negociava as mercadorias com seus próprios 
trabalhadores para eles não saírem de lá. Ele faleceu 
quando a gente ainda era pequeno. Éramos sete 
irmãos. Fui o único que fiquei com o guaraná. 

Estou dando continuidade a um trabalho que apren-
di com o meu pai e, independentemente dos estudos 
que fiz, estou aqui porque gosto. Fazer faculdade 
era um sonho que eu tinha. Hoje sou licenciado em 
Pedagogia, mas é muito difícil seguir essa carreira e 
deixar uma que para mim é uma relíquia. Se pintar 
um trabalho legal na área, não sei como vou me 
virar. Mas meus guaranazais eu não abandono, não, 
porque é de onde eu tiro o meu sustento. 

Aqui na comunidade de Vera Cruz foi uma luta mui-
to grande para conseguir água encanada e energia 
elétrica. A água foi o Luiz Canindé que trouxe, que 
foi prefeito de Maués. Ele colocou o poço artesiano 
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e água em todas as casas. A gente tinha luz, só que a energia chegava muito 
fraca. Então ele colocou um motor de força para jogar energia para toda a 
vila. Só que a vila é muito grande. Para a minha casa e para outras 25 famí-
lias não chegava energia. 

Um tempo depois, fizeram uma indústria de farinha do outro lado e colo-
caram motor lá. Já eram três motores para lá e para nós aqui nada. Aí eu 
comecei a fazer um movimento muito grande com os moradores. Como não 
fomos atendidos, carregamos o motor de luz na marra para o nosso lado. 
O prefeito, que era o Sidney Leite, mandou a gente devolver. Depois de um 
bate-boca, ele trouxe um motor zerado para cá e nós devolvemos o da casa 
de farinha mecanizada. 

A tecnologia avançou muito nos guaranazais. Na época em que eu traba-
lhava com o meu pai, ele colhia as melhores mudas ali mesmo. Replantáva-
mos, fazíamos outro roçado, geralmente na mata virgem. Não tinha muita 
técnica: era cavar, meter as mudas lá, cobrir bem e esperar que nascessem. 
As mudas eram bem fortes, saudáveis. Passavam-se cinco anos para elas 
começarem a produzir. Mas agora é diferente: as mudas já vêm no saquinho, 
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Carlos Sarquis na frente de 
mudas de guaraná na sua 
casa em Vera Cruz, Maués



    

Embrapa defende guaraná clonado 
O Centro de Pesquisa Agroflorestal da Amazônia Ocidental da Embrapa publicou, em 1998, 
a brochura Sistema de Produção para Guaraná, com 34 páginas. Nessa cartilha, destina-
da aos cultivadores de guaraná, a empresa ensina técnicas de cultivo que visam produ-
zir plantas mais resistentes a pragas e mais produtivas. Para tanto, procura convencer os 
produtores a cultivar o guaraná por mudas e não por sementes. A justificativa para isso é 
que as sementes produzem uma variedade muito grande de guaraná e algumas dessas 
variedades não apresentam boa resistência às pragas. O cultivo deveria se realizar, então, 
a partir de mudas retiradas de plantas selecionadas pela resistência e produtividade. 

Já em 2005, foi distribuído o folheto Desempenho de Guaranazeiros Clonados em Rela-
ção aos Plantios Tradicionais, apontando as vantagens das mudas clonadas: levam sete 
meses para estar disponíveis para o plantio definitivo, enquanto a tradicional leva 12 me-
ses; são mais resistentes a pragas, em especial à antracnose; sua produtividade é 10 vezes 
maior e começa a produzir após dois anos (a tradicional demora pelo menos quatro); após 
um ano de idade, mais de 90% das plantas clones sobrevivem, enquanto as demais têm 
um índice de sobrevivência abaixo de 80%. 

com adubo; tem que medir o buraco, cavar, jogar 
o adubo, passar não sei quantos meses para 
poder plantar. Muitas vezes o pé vem fora da épo-
ca de plantar e, por isso, muitas mudas morrem. 
Mas plantando na época certa, fazendo a aduba-
ção, cobrindo, o rendimento é maior, porque elas 
começam a dar fruta mais cedo, com dois anos. 

Eu ainda acredito na técnica dos antigos. Tenho 
meu guaranazal nativo, sem adubo. E também 
estou com duas quadras do clonado. Já voltam os 
três anos e nada. Eu fui adubar, morreu a meta-
de. Acho que falta um acompanhamento técnico. 
É tanto adubo químico diferente que a gente se 
embaralha todo. Um dos erros da Secretaria de 
Produção é que ela manda a mesma quantidade e 
tipo de adubo para toda a região — uréia, super-
fostato, zinco —, mas não faz uma análise de 
solo. E os solos não são iguais.” 

De cima para baixo: 
muda de guaraná sendo 
plantada; planta de 
guaraná com praga
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“Meu pai tinha sete guaranazais. Ele colhia uma 
base de três toneladas de guaraná por ano. Por-
que, naquela altura, dava muito guaraná — em um 
hectare você colhia 600 quilos. Hoje, quando um 
hectare de guaraná dá 100, 120 quilos, é muito. Não 
sei por que diminuiu. As técnicas aumentaram, mas 
tem muito agrônomo que trabalha aí e não entende. 
Naquele tempo era só plantar. 

Quando meu pai se aposentou, eu fui para o Fomen-
to, onde trabalhei nove anos. Lá, nós plantamos a 
primeira estaca. Depois que eu saí da Embrapa, fui 
trabalhar na AmBev, como empreiteiro. Quando ter-
minei de plantar para eles, resolvi fazer um terreno 
para mim, de sete hectares. 

Eu uso adubo orgânico — boto a terra preta, o ca-
pim, a casca de azedo (banana ou qualquer fruta), 

Rubens Dias dos Santos, 66 anos
Secretário na prefeitura, agricultor e pecuarista, nascido em Maués (AM)

A muda de semente levava de nove meses 
a um ano para adquirir uma altura de 50, 
60 centímetros e bom aspecto vegetati-
vo. Para formar uma muda de semente, 
eu sempre partia do campo. Visitava os 
guaranazais, selecionava as plantas pro-
dutivas e sadias. Sementes que tinham 
manchas depois de lavadas não eram 
aproveitadas. Eu só usava sementes to-
talmente sadias. Vinha gente de outros 
Estados atrás de semente de guaraná 
— do Acre, do Pará, da Bahia. Levavam 
10 quilos, 20 quilos de sementes. Era pelo 
processo de estratificação na areia. Para 
viajar, tinha que ser em isopor com serra-
gem úmida.
Victor Nogueira, engenheiro agrônomo 
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No final do século XIX, já se tem registro 
de indivíduos que não eram índios e plan-
tavam guaraná. Mas em pequena escala, 
porque passar a cultura do índio para o 
branco não é uma coisa assim tão sim-
ples. A produção de guaraná ficou restri-
ta a Maués até a década de 1960. Depois 
da revolução de 1964 é que o guaraná foi 
disseminado para outros Estados. Com 
certeza foi em função disso que o preço 
caiu, porque alguns municípios fora da-
qui têm produtividade muito maior do 
que a de Maués. Daí vem a situação em 
que nos encontramos hoje. Não vamos 
deixar de cuidar do guaraná, mas preci-
samos de apoio e de quem pague um pre-
ço justo pelo nosso produto.
José Francisco Marques, guaranazeiro 

Rubens Dias dos 
Santos com máquina 
que separa as partes 

do fruto do guaraná

estrume de boi, de forma que fica quase igual ao 
adubo químico. Para usar o químico, tem que ter 
uma técnica, senão mata a planta. Tenho só 170 pés 
de guaraná, então compro dos outros para pilar. Eu 
faço bastão para vender, porque tem pouca gente 
que faz: o Tavinho, eu, o Pedro Dias e o pessoal in-
dígena. Os produtores acham difícil vender. Se você 
não tiver um contato com o pessoal de Cuiabá ou um 
bom comprador daqui, não vai ter mesmo para quem 
vender. Ontem tinha um rapaz oferecendo aí na rua 
20 quilos. Ninguém quis comprar dele, principal-
mente porque o guaraná estava verde. 

Tem produtor que tira uma tonelada de guaraná, 
mas se for pilar estraga tudinho. Então eles não 
beneficiam. Falta conhecer o material quando está 
bom de enrolar, bom de pilar. Guaraná clonado, 
por exemplo, não é próprio para pilar, não. Ele não 
pega o que nós chamamos liga. Ele não faz elástico, 
racha. Aí você tem que vender pela metade do preço. 
Para fazer um bastão, temos de tudo que é jeito. Se você vai fazer o do índio, 
pega um quilo de semente, dá para o pilador e, quando estiver no ponto, você 
tira e divide. Amassa e vai fazendo uns bastões assim de 30 centímetros, 20 
centímetros (250 gramas). 

Eu comprava guaraná também para o Flaviano Guimarães (que era da 
Brahma): 100 toneladas, 200 toneladas por safra. Eu tinha uma porta de loja, 
sentava em uma mesa, o produtor vinha, perguntava quanto estava o quilo, 
fazia negócio. Tinha até um apelido — bigode de ouro —, porque eu comprava 
guaraná de todo mundo. Em 1964, fui com esse meu patrão para a Bahia para 
participar de um evento de guaraná, a 270 quilômetros da capital. A Brahma 
não tinha experiência, mas estava plantando. Eles estavam fazendo as mudas.

Havia 22 agrônomos japoneses discutindo como fazer as estacas. Aí o Fla-
viano me apresentou como agrônomo do Amazonas — eu, que tinha o 2º ano 
primário. Contei como era plantado o guaraná do Amazonas, que a semente 
era colocada para o lado esquerdo de onde 
tem aquela polpazinha, com a barriga pro 
nosso lado, que assim era mais fácil de brotar. 
Expliquei também como era feita a adubação, 
quais as sacolinhas apropriadas para receber 
a terra, a semente, que era importante afofar 
bem a terra por causa das formigas, que 
gostam de cortar o brotinho quando ele vem 
saindo. Acho que entenderam, porque planta-
ram guaraná na Bahia e ficou bacana.”



Ernandis Pereira Barbosa, 39 anos
Funcionário da Secretaria de Produção de Maués, nascido em Maués (AM)

“A Secretaria de Produção de Maués trabalha com fomento — produz mudas, 
dá assistência, tudo de graça. Para facilitar o trabalho, o município de 
Maués foi dividido em 12 pólos, que vão da última comunidade do Rio Marau 
à última do Rio Paracunim, pólo mais distante do centro: 14 horas para 
chegar. São mais de 180 comunidades no município. Cada técnico trabalha 
em um pólo, como se fosse o gerente. O pólo 1, por exemplo, tem um técnico 
que comanda 28 comunidades. Ele dá assistência para o produtor, desde a 
preparação da área, para fazer o roçado, até as técnicas mais modernas de 
plantio. A principal cultura é a do guaraná. 

Eu era responsável pelo pólo 1 quando fui chamado para trabalhar na sede 
da Secretaria. Somos em 14 pessoas: 12 técnicos, o supervisor, que passa a 
informação dos técnicos para mim e eu, que dou sustentação para os téc-
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nicos continuarem seus projetos de avicultura, piscicultura, puericultura, 
ovinocultura, cultura do guaraná, mandioca. Esse é um trabalho pioneiro no 
município e no Amazonas também.

Todo técnico mora na cidade-sede de um pólo, em uma casa com televisão, 
parabólica, geladeira, fogão, sala para atender produtor. E tem um barqui-
nho de 12 metros. Ele acorda bem cedinho, seis horas da manhã, faz o al-
moço, coloca tudo no barco e vai visitar algumas comunidades. Fala com os 
coordenadores, com os produtores, vê as necessidades de muda, de preparo 
de área e traz os relatórios para a sede. Às vezes não dá para voltar, então 
dorme nas comunidades. Os técnicos passam uma média de 25 dias no 
interior e cinco na cidade, para receber o pagamento e pegar material para 
as comunidades. 

Há sete anos, antes da Secretaria, não existia 
assistência técnica. E era muito difícil encontrar 
uma fruta, uma galinha para vender. Hoje os pro-
dutores são cadastrados, com pontos de GPS na 
propriedade, e você pode ir à feira que encontra 
de tudo, resultado dos programas que fizemos no 
interior. 

Aprendi sobre as técnicas do guaraná com meu 
avô, que tinha um terreno no Pupunhal. Ele nos 
ensinava, levava a gente pro guaranazal. Naquele 
tempo era assim, as pessoas mais velhas ensina-
vam mesmo, tinham uma paixão pela agricultu-
ra, diferente dos jovens e das pessoas de hoje. A 
gente tenta colocar na cabeça dos produtores que 
é bom investir na agricultura, que vai dar lucro. 
Naquele tempo se trabalhava por amor; a produ-
ção de guaraná de Maués era muito grande e os 
preços eram bons. As propriedades vão passando 
de pai para filho. Meu pai tem um terreno de 100 
hectares, sendo 25 de campo e quatro de guaraná. 
É um irmão meu que administra e eu dou assis-
tência como técnico.

Produzir guaraná de boa qualidade é assim: a 
gente vai lá, mostra para o produtor que não pode 
fazer o roçado onde tem muita saúva, mostra qual a melhor área, como é o 
corte das árvores, como é a derrubada, como é feita a queima, o esquadreja-
mento, o espaçamento de 5 por 5 metros, a cova de 40 por 40 centímetros. 
Na hora da safra, explicamos como selecionar, fazer a colheita, o beneficia-
mento, a torração num forno de barro. Aí o guaraná fica de primeira, um pó 
que você sente o cheiro a distância.”

Maués foi dividida em vários pólos, mas 
em termos de desenvolvimento, de acom-
panhamento, não influenciou em nada. 
Porque a terra de Maués é muito grande, 
então deveria ter várias pessoas para 
acompanhar o seu desenvolvimento. As 
pessoas dizem que Vera Cruz é tão perto 
do centro que não deveria ter dificuldade 
para resolver seus problemas. Mas mui-
tas vezes esquecem da gente aqui perto. 
Para a Vera Cruz são só 15, 20 minutos; 
tem comunidade que são 15 horas para 
chegar! Na comunidade-sede do nosso 
pólo, tem um técnico agrícola que acom-
panha, dá assistência à região e fica à 
disposição, com rádio, lá no posto. Mas 
é longe daqui — uma hora e meia de via-
gem. Muitas vezes, ele vem só uma vez 
por mês. 
Carlos Roberto Sarquis, guaranazeiro e pedagogo
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Na época da cheia, a água subia, invadia 
o quintal do meu pai. E nós, então adoles-
centes, ficávamos esperando na janela, 
com um rifle, para atirar nos tucunarés 
que passavam embaixo. Quando acertá-
vamos, dava um bom almoço. Tucunaré 
fresquinho não se perde de jeito nenhum. 
Para nós, era um divertimento, não se ti-
nha consciência ecológica. Uma vez, nós 
estávamos fazendo um passeio desses e 
atirando em pássaros. Tinha um tucano 
que estava muito distante, mas muito 
distante mesmo — uns 150 metros — e nin-
guém queria arriscar para não fazer feio 
na frente dos colegas. Mesmo naquela 
“lonjura”, eu resolvi arriscar e foi um tiro 
certeiro, impressionante. 
Geraldo Apolo Mafra Carneiro Monteiro, comerciante
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O grande desafio de Maués, atualmente, é agregar valor ao produto que 
é o carro-chefe de sua economia: o guaraná. Com os bons resultados ob-
tidos em outros Estados e o plantio comercial, o guaraná torrado teve seu 
preço reduzido. Para não depender tanto da venda da matéria-prima bru-
ta, os empreendedores têm estudado novas formas de comercializar seu 
produto. Alguns deles apóiam-se no Sebrae (Serviço de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas), que auxilia, sobretudo, a produção de guaraná 
orgânico, sem adubos químicos. Este é o tipo de guaraná demandado por 
países europeus, pelo qual se paga um valor mais elevado. 

Outra solução foi a criação de uma bebida misturando o mirantã ao 
guaraná (Kit Viagrão) ou tornando-a isotônica (Turbinado). As novas com-
binações partem da experiência local sobre as diversas formas de con-
sumir o guaraná, que muitas vezes constituem verdadeiros rituais. Mais 
uma saída criativa é a venda de kits que remetem ao modo tradicional 
de beber o guaraná, como o que vem com paneiro, bastão de guaraná e 
pedra para ralar o produto. A confecção e a venda de artesanato têm sido 
intensificadas a partir de uma associação de 11 artesãos, assim como as 
ações de incentivo ao turismo. 

Em terra de rios caudalosos e que tem no guaraná sua principal fonte 
de subsistência, é natural ouvir os mais diversos “causos” girando em 
torno dos dois temas. Desde fatos acontecidos com quem tomou mais 
guaraná do que devia – geralmente migrantes e turistas, que não estão 
acostumados a ingerir o guaraná puro – até lendas contadas pelos mora-
dores. A mais famosa é a do Anselmo, uma cobra gigante, com caracterís-
ticas de homem e de peixe, que muita gente diz ter visto pelos caminhos 
de Maués. 

Praia de Maués
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Waldo Mafra Carneiro Monteiro (Barrô), 49 anos
Comerciante, nascido em Maués (AM)

“Eu já tinha plantado guaraná, trabalhado em comércio no garimpo, mas 
estava procurando uma outra atividade, que não tivesse em Maués. Foi 
quando apareceu um italiano na porta da minha casa. Ele estava escrevendo 
um roteiro turístico sobre o Amazonas e chegou a Maués. Veio com uma 
carta de recomendação de uma prima que mora em Manaus. Ia ficar uns 
quatro, cinco dias, no máximo. Passou quase 20. 

Comecei a me interessar mais por essa atividade e por artesanato. O ita-
liano desenvolveu um roteiro saindo da França para Belém. De Belém para 
Manaus, passando por Maués, Parintins, Santarém, Pantanal e São Paulo. 
Eu ia operar com ele, fazendo a parte de Maués a Parintins. Isso me fasci-
nou. Com a chegada de turistas, percebi que as pessoas queriam levar uma 
lembrança de Maués e isso não existia. 

Trouxe alguns artigos indígenas, mas custava muito a vender. Meu irmão 
falou uma vez que não tinha futuro vender coisa de índio. Até porque tinha 
um preconceito: muita gente acreditava que ter utensílio de índio em casa, 
na loja, dava azar. Até hoje você não vê um adorno indígena na casa de um 
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homem bem-sucedido. Então fomos quebrando esse tabu aos poucos. Hoje a 
venda desse artesanato é minha principal fonte de renda.

Eu sempre falo para o pessoal que, se a gente transforma o guaraná em sub-
produto e agrega valor, ganha um dinheiro melhor do que se vender em se-
mentes, simplesmente entregar para a indústria. O agricultor, lá na ponta, 
ainda ganha pouco. Porque é uma cultura familiar e só dá uma vez por ano. 
Então, se ele pega esse produto e transforma, com certeza vai ganhar mais 
dinheiro. Nesta safra, por exemplo, o quilo da semente foi vendido a 9 reais. 
Mas se tu transformares em pó de guaraná, ele vai para 25 reais. E a perda 
é pequena se ele for um bom guaraná e se for bem-feito. No caso do bastão, 
o preço é melhor ainda: vai para 30 reais, 40 reais. Se for para o artesanato, 
aumenta para 100 reais, 150 reais. É claro que dá um pouco mais de traba-
lho, mas em compensação tu ganhas mais. 

Eu, por exemplo, criei o Kit Viagrão. São 110 mililitros de xarope de guaraná, 
100 gramas de guaraná em pó, 100 gramas de mirantã — uma raiz que a gen-
te arranca na floresta, que dizem que é o viagra do índio. Eu vendo o kit a 15, 
20 reais. Porque dei outro nome, mudei a forma de vender. Outra coisa que 
eu faço: pego um bastão de guaraná e coloco numa peneira indígena, toda 
artesanal. Junto uma pedra onde se rala o guaraná ou, então, a língua do pei-
xe pirarucu e uma cuia pequena. Coloco também um dossiê sobre o guaraná, 
com nome científico, propriedades nutrientes e terapêuticas, a lenda, a 
origem do guaraná e adorno com um enfeitezinho de guaraná. Esse é outro 
kit, que custa 30 reais. Quer dizer, eu vendo um bastão de 100 gramas por 
30 reais, porque agreguei valores. É isso que falta, um apoio, uma política 
diferenciada para o nosso guaraná.”

Kit Rústico, composto pelo 
bastão de Guaraná, cuia, língua 
de pirarucu e peneira.  
Ao fundo, o Kit Viagrão



Festa do Guaraná

Quando cheguei a Maués, vi que os moradores tomavam guaraná e eram sa-
dios, morriam velhos, pescavam, trabalhavam, não sentiam cansaço. Estou 
com 64 anos, tomo guaraná há 30 anos todo dia e não sinto cansaço. Se viajo 
para Manaus, para o Ceará, para onde for, eu levo o meu guaraná, porque, se 
eu não tomar, sinto aquele desânimo. Às vezes, quando me esqueço de tomar o 
guaraná pela manhã, vou para a casa dos amigos arrumar para beber, porque 
não posso ficar sem. Com mirantã eu só tomo se vir a raiz. Esse que vende em 
pó eu não tomo, não, porque toda madeira moída parece uma com a outra. Se 
antes falsificavam o guaraná, podem falsificar mirantã, que é muito mais fácil, 
não tem cheiro. 
Raimundo Rodrigues de Souza, guaranazeiro

Todos os anos, durante três dias no final de novembro, acontece a Festa do Guaraná, que atrai 
cerca de 50 mil turistas para a região. O encontro tem lugar na praia Ponta da Maresia, em Maués, 
com participação de artistas nacionais. Durante a festa, é possível ver uma mostra do processo de 

fabricação do guaraná em um bar-
racão montado na praia especial-
mente para a ocasião. Tem gente 
pilando, torrando, fazendo bastão, 
moendo, tem até gente ralando 
bastão na língua de peixe para os 
visitantes beberem. O guaraná é 
servido com mel ou com outras 
misturas, para mostrar que a bebi-
da pode ser consumida de diversas 
maneiras. São expostos artesana-
tos indígenas, trabalhos de artistas 
plásticos regionais e é encenada a 
lenda do guaraná. 

A festa tem suas origens no baile 
anual que acontecia em um clube 
chamado Guaranópolis, em que 
era escolhida a rainha do guaraná. 
Nos anos 70, um médico argentino, 
o Doutor Perez, realizou uma feira 
cultural, a primeira ao ar livre na ci-
dade. Os índios foram convidados a 

apresentar seus rituais e tradições. A primeira Festa do Guaraná, conjugando feira cultural e baile, 
aconteceu em 1980, por iniciativa da prefeitura, sem patrocínios. Atualmente, alguns acham que 
a festa tem pouco envolvimento da população e as atrações estão menos ligadas à cultura local. 

Festa do Guaraná, 
Maués, 2005
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Naílson de Oliveira Macedo, 34 anos
Artesão, nascido em Maués (AM)

“O artesanato chegou aqui em Maués com meus bisavós, tataravós da 
família Doce, há uns 160 anos. Delfino Doce foi um dos primeiros da família 
a migrar do Ceará. No tempo dos Cabanos, eles moraram em uma ilha que 
tem aqui e foram trabalhar na pilação de guaraná. No Ceará, eles faziam 
artesanato de barro. Pilando o guaraná, perceberam que dava para modelar 
a massa. Foram moendo mais fino e fazendo. Fizeram a canoinha com o pes-
cador. Aí, como o povo diz que macaco é inteligente e faz festa, eles usaram 
a criatividade e resolveram fazer a orquestra de macacos. 

Esse artesanato não é trabalho indígena, é trabalho caboclo. Os índios 
não sabem fazer o artesanato do pó do guaraná. Eles podem até fazer da 
semente furada, mas o da massa de guaraná foi a minha família que criou 
em Maués. Eu nem sabia se conseguia fazer o artesanato de guaraná. Fui 
incentivado pelo Barrô. Ele chegou uma tarde lá em casa, 11 anos atrás, e 
falou para a gente trabalhar. Fui para o interior, lá no Rio do Pupunhal, com 
meu tio, que sempre trabalhou com os antigos —  Manuel, Tiburca, João e Be-
nedito Doce. Quando chegamos onde tem plantação de guaraná de meu avô, 
a primeira coisa que eu fiz foi um macaco. Saiu meio feinho, mas sabia que, 
se eu pegasse, eu fazia. Meu tio orientou um pouco e pronto. O Barrô tinha a 
loja e comprava da gente. 
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Eu abandonei o artesanato por uns dois anos. Fui trabalhar em Manaus 
como caseiro, depois pensei: vou para Maués, porque tenho uma profissão 
para ganhar dinheiro. Aí vim. Já dei um curso na oca dos adolescentes, 
um projeto da prefeitura em convênio com o Banco Real. Agora viajo para 
vender artesanato de guaraná. Fui para Guarulhos, Belo Horizonte, Manaus, 
Mato Grosso, em uma parceria com o Sebrae, da qual participam 11 artesãos. 
São duas a quatro feiras por ano. 

Eu faço todo animal amazônico – pirarucu, sapo, boto, peixe-boi, tartaruga. 
Faço também a colheita, a orquestra. Mas a gente não pinta a cor do animal, 
porque a maioria dos clientes quer natural. Agora verniz tem que passar um 

bocado para proteger. Vendo para Ma-
naus; o pessoal compra para levar para o 
Japão; vendo para o Luca, que é italiano 
e sempre leva para lá; para o Canadá. No 
fim de ano, vendo para empresas, que 
encomendam várias peças. Não vendo 
mais só para o Barrô. 

O guaraná orgânico é melhor para fazer 
o artesanato. O clonado não dá a mes-
ma liga. Eu compro o guaraná em rama 
(torrado) e mando moer. Sai mais barato 
e não levo prejuízo, porque é o bom para 
trabalhar. Cinco quilos duram até três 
semanas. Compro dos meus tios, que é 
guaraná de qualidade. Quando acaba o 
nosso, procuro quem venda para eu ter 
material até o período da Festa do Gua-
raná, que é no fim de novembro. 

Para fazer a figura, eu uso tala de ma-
deira, antena de rádio e televisão, faca, 
tesoura, isopor, pena de pássaro. Depois 
de pronta, ela tem que ir para a estufa, 
para o sol, para não rachar. A orquestra 
de macacos é a mais famosa. E a que os 
turistas mais compram é a canoinha. Os 
animaizinhos custam 5 reais a unidade. 
Os mais trabalhosos custam 10 reais, 
20 reais. Já o xadrez vale 200 reais e a 
colheita, com oito elementos mostrando 
o processo da cadeia produtiva do guara-

ná, 400. Eu gostaria que meus filhos soubessem trabalhar no artesanato. Eu 
ia ter orgulho de ouvir eles dizerem que aprenderam com o pai.” 

Naílson Macedo com 
as figuras de guaraná
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Tem gente que gosta do guaraná amargo, só ralar e tomar. Os antigos, que 
agüentam o baque, tomam bem grosso e amargo. Eu fui acostumado a tomar 
um pouco mais ralo e doce. Outros colocam amendoim, põem ovos para os mús-
culos ficarem mais fortes. Eu tomo só de manhã, aí dá conta de tudo: de estar 
com a garota, nos prazeres da vida, de estar no roçado, trabalhar. Mas você 
tem que tomar o guaraná para fazer alguma atividade. Porque, senão, o efeito 
que ele vai fazer se você for deitar em uma rede, se embalar, ficar tranqüilo, é 
passar mal. Aqui em casa várias pessoas passaram mal porque a gente recebe 
muitas visitas. O pessoal de fora que não está acostumado a tomar. A gente 
avisa, mas eles querem tomar. Aí começa a tremer, a vomitar, sobe a pressão, 
baixa a pressão. 
Carlos Roberto Fonseca Sarquis, guaranazeiro e pedagogo

Guaraná e 
produtos feitos 
da fruta

Há muitos anos, foi instalada a primeira agência bancária de Maués. Os quatro 
funcionários vieram do sul. Teve um que foi experimentar o guaraná, mas ele 
colocou bastante pó, o guaraná ficou muito forte. E, meia hora depois, ele estava 
se sentindo mal. Minha casa era vizinha a essa agência, então o levaram para 
lá. Ninguém sabia o que ele tinha — estava muito tonto, querendo vomitar, sen-
tindo enjôo. Perguntei se ele tinha comido ou bebido alguma coisa diferente. Ele 
lembrou que tinha tomado guaraná com duas colheres de sopa de pó. Aí eu disse 
que era o guaraná. Ele estava quase em estado de choque mesmo, então tivemos 
que levá-lo para o hospital. 
Reinaldo Teixeira da Silva, marujo
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Silvio Proença da Silva, 47 anos
Desenhista técnico em Arquitetura, nascido em Esteio (RS)

“Quando fiz 18 anos, eu vim para a Amazônia para 
trabalhar na Construtora Andrade Gutierrez. Na 
época, eu fazia o projeto de instalação de canteiro 
da usina Balbina, que estava sendo construída 
próximo a Manaus. Foi meu primeiro emprego. 
Fiquei na construtora sete anos, aí pedi demissão 
para voltar para o Sul. Fiquei um ano e uns quebra-
dos, não agüentei. Voltei para o Amazonas. Mas 
não vim empregado. Comecei a trabalhar como 
free-lancer, desenhava para as construtoras, fazia 
alguns projetos. Um amigo meu veio a Maués, 
conheceu a Vera Cruz e foi morar lá. Eu vim visitá-
lo, porque eu trabalhava quatro, seis meses em um 
projeto e depois ficava dois, três meses parado. Só 
que visitei o Rogério e não fui mais embora. Isso 
foi por volta de 1980. 

Nós construímos um restaurantezinho, acompa-
nhando o relevo natural do terreno. Lá do alto do 

Eu tomo guaraná ralado na pedra e sem 
açúcar. Minha mulher rala o bastão de 
manhã umas quatro vezes para nós dois 
e põe dois copos de água na cuia. Aí, se 
tiver mais gente, vai aumentando a quan-
tidade. Se não tiver guaraná, vivo com 
sono. Quando alguém está com diarréia, 
toma o guaraná como remédio. Rala bem 
grosso, um copo mais ou menos, aí es-
preme uns quatro limões, coloca um pou-
quinho de sal, um pouquinho de tapioca 
— que a gente chama de goma. Eu dou 
para os meus filhos, não procuro Diasec 
nem Imosec, nada. E para vários paren-
tes eu já fiz. Vai tomando logo enquanto 
espera o resultado dos exames. Quando 
sai o resultado, já está curado. 
Samuel Lopes, índio sateré-mawé
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barranco fizemos uma ponte, o chapéu de palha e demos o nome de Ecolo-
gia. Mas o Rogério quis ir para o garimpo, ganhou bastante dinheiro e de-
pois foi para Natal. Aí, em 2000, me fixei em Maués. Nesse período, conheci 
o Jorge Sales, engenheiro mecânico da Petrobras, referência em xarope de 
guaraná e dono do Guaraná Maués. Primeiro, ele começou a vender o guara-
ná em pó. Então, viu que o pedido de xarope compensava. Começou a com-
prar um xarope e botar o rótulo. Como o Jorge tem um espírito empreende-
dor, pegou a dica de um, a dica do outro e elaborou seu próprio xarope. Hoje 
seu xarope é um dos melhores da região, produzido em nível industrial. 

Inspirado nessas experiências, eu criei o Turbinado. Na verdade, ele pratica-
mente já existia — era uma mistura de guaraná com mirantã —, só não tinha 
esse nome. Aí fui dando aquele toque, acertando algumas coisas. O guaraná 
é um energético, é cafeína. Só pra dar uma idéia: 100 gramas de café torrado 
têm 2,5 gramas de cafeína; o guaraná tem até 6. Quer dizer, quase três vezes 
mais cafeína do que o café. E o mirantã é vasodilatador. Nossa preocupação 
era fazer uma bebida energética e isotônica ao mesmo tempo. Misturo cinco 
quilos de guaraná para um quilo de mirantã, sais minerais, potássio e xaro-
pe feito do casquilho, para adoçar. 

Em novembro de 2006, participei da Feira Internacional da Amazônia, a 
convite da Agroamazon, da Suframa, parceria com a Prefeitura daqui. Eles 
colocaram à disposição um espaço na feira, e o resultado foi espetacular. 

Turbinado, composto de 
guaraná em pó e mirantã
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Ponho acima de meio copo de água e ralo 
um pouquinho de guaraná. Não pode ser 
muito grosso. De primeiro, eu tomava 
mais de 10 vezes guaraná, mas também 
suava, trabalhava muito. E o que a gen-
te come sai no suor. O guaraná se toma 
como remédio também. Com mirantã é 
muito bom para dores no corpo, reumatis-
mo. Mirantã é um pau que tem na mata. 
Eu compro, corto bem, ponho na panela e 
fervo. Eu fiz para um senhor, o Tomé, lá de 
Santarém. Ele estava com o joelho incha-
do por causa do reumatismo. Depois de 
duas semanas, passei no barco dele e o 
joelho estava perfeitinho. Também é bom 
para dar banho em criança verde (peque-
na). Nossos 11 filhos se criaram à base de 
pedra de mingau, banana e todas essas 
coisas. Cada caboclão aí!
Luiz Ferreira das Neves, guaranazeiro

Também já é o terceiro, quarto ano consecutivo 
da Amazontech, uma feira de tecnologia produzi-
da pelo Sebrae. Participei já de várias “Frutais”, 
feitas pelo Instituto Frutal, Frutal Ceará, Frutal 
Amazônia. São feiras dirigidas à fruticultura. 
Nas feiras, eu mostro o produto, faço a degus-
tação, mas também prospecto clientes. E nosso 
Turbinado agora está em teste de prateleira, em 
parceria com a Fármacos da Amazônia, para 
ver se precisa de conservante para poder vender 
para os supermercados.

Para garantir a qualidade, eu só compro guaraná 
certificado. A comunidade de Santa Clara e a 
Menino Deus estão passando pela inspeção final 
para receber duas certificações. A primeira é do 
Ecocert, instituto francês com sede em Santa 
Catarina, reconhecido na América, na Ásia e na 
Europa; e a segunda, do Instituto Biodinâmico 
(IBD), de São Paulo.” 

Viveiro das mudas clones 
de guaraná da Embrapa
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Antônio Ivaldo Bezerra da Silva, 59 anos
Economista e funcionário do Sebrae, nascido em Manaus (AM)

“Meu pai trabalhou um período como autônomo, vendendo guloseimas, 
suco etc. Era um tipo de lanchonete, só que ambulante. Ele punha a caixa de 
gelo na canoa e levava os produtos até aqueles ambientes mais freqüenta-
dos, como matadouro, mercado. Eu ia ajudá-lo. Às vezes, a gente ia a lugares 
distintos — eu tinha a minha canoa e ele tinha a dele — para ajudar na renda 
de casa. 

Depois de formado em Economia, trabalhei na Receita Federal e no Ceasa. 
Em 1979, fui convidado para ingressar no Ceag, onde estou até hoje. O Ceag 
fazia parte do sistema Cebrae, que naquela época era com C — Centro de 
Apoio à Micro e Pequena Empresa. No momento, eu gerencio a área de aces-
so a serviços financeiros, que envolve incentivos fiscais e financiamento à 
micro e à pequena empresa, dando apoio ao empreendedor na elaboração de 
um projeto de viabilidade do empreendimento. 

Por conta do Ceag, comecei a vir para Maués em 1981. Chegamos para 
desenvolver um diagnóstico municipal, obter uma fotografia das potencia-
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Cada um tem seu jeito de tomar guaraná, 
como cada um tem seu jeito de fazer. Mas 
eu tomo de diversas formas: com água de 
coco; com mel de abelha; com limão; com 
fruta cítrica, como araçá-boi e camucão. 
Mas o que gosto mesmo é de tomar rala-
do na pedra. A espessura e a tonalidade 
são outras. Ele sai como uma baba visco-
sa. Para mim é mais gostoso assim. Nor-
malmente, eu tomo uma vez. Mas, se es-
tou muito atarefado, tomo várias vezes, é 
energético. Tomo como alimento, na hora 
que acordo, 5 ou 6 da manhã. Vou fazer 
minha caminhada, jogar bola ou outra 
atividade.  Quando são 9 ou 10 horas, é 
que vou tomar meu café. Não sinto fome, 
não sinto cansaço. Quem me segura até 
esse horário é o guaraná. 
Waldo Mafra Carneiro Monteiro (Barrô), comerciante

lidades do município e trabalhá-las. Em Maués, há três correntes políticas 
fortíssimas: a família Mechilles, a família Negreiros e a família Esteves. Eu 
consegui, na primeira reunião, colocar essas três lideranças lado a lado, fa-

zendo o diagnóstico sem nenhum envolvimen-
to político, uma avaliação puramente técnica. 

Identificamos o guaraná como principal ins-
trumento para o desenvolvimento da cidade 
e a necessidade de implantar uma agroindús-
tria para o beneficiamento desse produto. A 
primeira iniciativa foi apoiar a cooperativa 
existente, que era muito forte e adotava um 
modelo exportador. Esse projeto faliu por vol-
ta de 1984. Depois implantamos o Telecentro, 
uma unidade de inclusão digital, e o Banco 
do Povo. Esses dois instrumentos carecem de 
uma reavaliação. 

A partir de 2004, o Sebrae desenvolveu uma 
metodologia chamada Gestão Estratégica 
Orientada para Resultado (GEO) e elegeu 
cinco Estados piloto. O Amazonas foi con-
templado. Como nós já tínhamos um retrato 
da situação de Maués, a cidade foi incluída 
na nova metodologia. Fizemos um trabalho 
de conscientização da comunidade, reuniões 
com produtores e beneficiadores de guaraná 
e artesãos. 

Entre as metas principais do projeto estavam: aumento da produção, tanto 
do guaraná em rama quanto de artesanato; melhoria da qualidade do pro-
duto por meio de uma produção mais limpa, conscientização, estímulo à 
produtividade, venda para o mercado externo. Para exportar, alguns produ-
tores estão obtendo certificação da Ecocert, garantindo que seu guaraná é 
orgânico. Já existe mercado certo para o produto: França e Itália. 

Com o GEO, conseguimos aumentar a capacidade produtiva. Se alguém en-
comenda mil peças de artesanato, por exemplo, os artesãos se juntam, pro-
duzem e entregam. No caso dos produtores, tivemos que fazer uma seleção. 
Nós temos um total de 240 produtores assistidos em seis comunidades. Nós 
temos ainda um estudo de mercado nacional para identificar os vários usos 
do guaraná. Ficamos surpresos ao descobrir que o guaraná, hoje, é usado 
até como componente do sal de fruta.” 

Página ao lado: 
escultura que mistura as 
lendas do guaraná e do 

Anselmo, em Maués
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O Anselmo era um pescador jovem, muito cobiçado 
em Maués. Muitas pessoas o conheceram, até meus 
pais. Um dia, ele saiu para pescar na Ilha das Con-
versas e caiu um temporal muito forte. O pessoal o 
procurou e acharam só a canoa dele. No dia seguinte, 
viram o rastro de uma grande cobra na praia, subindo 
a praia. E a mãe do Anselmo conta que ele a visitou e lhe 
levou vários peixes. Ela saiu gritando pela rua e mos-
trou os peixes que o filho havia trazido. Então as pessoas 
acreditam que ele se transformou em uma cobra e subiu 
para visitar a mãe. As pessoas têm um pouco de receio de 
atravessar o rio, porque já aconteceram vários acidentes. 
Se não acham o corpo, dizem que o Anselmo levou. No car-
naval, tem escolas de samba aqui que fazem homenagens 
ao Anselmo. 
Carlos Roberto Fonseca Sarquis, guaranazeiro e pedagogo

Eu conto para meus alunos que o Anselmo, na sua infân-
cia, era um menino cheio de mistérios, adivinho e curan-
deiro. Os antigos falam que ele amansava os animais. 
Sempre que alguém adoecia, chamavam o Anselmo 
para curar, para benzer. Minha avó teve o prazer de co-
nhecer o Anselmo. A parte mais importante da lenda é 
quando ele vinha da Vera Cruz. Chegou bem em frente 
da praia da Ponta da Maresia, de canoa, com roupa de 
pescador — chapéu, camisa de manga comprida, calça 
comprida — e caiu, encantado por uma cobra grande. 
Nunca mais encontraram o corpo dele. Ele só aparecia 
em sonhos ou como uma visão. E, quando era tempo de 
festa, o Anselmo subia de terno e chapéu branco para 
dançar com as mulheres nas festas do interior. 
Paula de Souza Viana, professora

Eu tenho uma filha que falou com o Anselmo. Ele subiu 
aqui e conversou com ela. Perguntou se era professora, 
se costurava e como se chegava ao rio. Ela respondeu e 
ficou olhando para ele, a roupa, o calçado tudinho dese-
nhado de peixe. Ele sabia, sim, onde era o rio. Só queria 
que minha filha explicasse pra ele. Ele falou com ela, 
na presença do irmão, aí se despediu e foi embora. 
Era em formato de gente, mas ele vira cobra grande 
e fica rodeando aí. Ninguém sabe por que ele vira 
cobra. Acho que foi uma oração. Eu acredito nes-
sa história porque minha filha falou com ele. 
Maria Mazará, guaranazeira



86	 saberes e fazeres: o guaraná de maués

Minha primeira casa era o barco do meu 
pai. A gente morava no interior, nessas 
casas de palha, nas palafitas. E a gente 
mudava, não tinha uma casa fixa. Por-
que a gente passava seis meses em terra 
firme e seis meses na várzea. A gente ia 
para a terra firme e a casa da várzea ia 
para o fundo. Tinha que tirar todas as 
coisas, porque inundava tudo. Mesmo na 
terra firme não dava para fazer uma coi-
sa estabilizada, porque era só para o gua-
ranazal e o gado mesmo. Depois que nós 
mudamos para a cidade, nós moramos 
na casa do meu avô. Quando fomos estu-
dar, meu pai fez uma casa para a gente, 
que era de madeira mesmo. Com o tempo, 
a minha mãe montou a de alvenaria, com 
as propriedades que ela vendeu. De Vera 
Cruz para o centro urbano leva 15 minu-
tos de voadeira. Antigamente, demorava 
mais, porque a gente não tinha condições, 
muitas vezes tinha que ir remando para 
atravessar. Quando a gente vinha de lá, 
já colocava um negócio no meio da ca-
noa, fazia uma vela, o vento empurrava 
e a canoa ia, não precisava muito de mo-
torzinho, não. Mas, se estivesse com um 
vento contra, aí passava duas horas para 
atravessar. 
Carlos Roberto Fonseca Sarquis,  
guaranazeiro e pedagogo
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Contadores de Histórias
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Antônio Ivaldo Bezerra da Silva – Natural de 
Manaus, nasceu no dia 12 de junho de 1947. 

Formado em Econo-
mia e trabalhando 
como administrador 
financeiro, viajou pa ra 
Maués, onde começou 
a atuar em órgãos e 
cooperativas voltados 
para empreendimen-

tos em prol dos guaranazeiros. Ajudou na certi-
ficação do guaraná por um selo de qualidade, 
abrindo o mercado europeu para o produto.

Carlos Roberto Fonseca Sarquis – Filho de pais 
amazonenses, nasceu em Maués, em 5 de ja-
neiro de 1971. Seus 
pais já trabalhavam 
com o guaraná e foi 
com eles que apren-
deu as técnicas de cul-
tivo e beneficiamento. 
Morou em outras ci-
dades e concorreu a 
cargos políticos, tendo sido vereador em Boa 
Vista do Ramos, município do Amazonas. Mais 
tarde, licenciou-se em Pedagogia, mas nunca 
exerceu a profissão. Mudou-se para a comuni-
dade Vera Cruz, onde trabalha com guaraná. 

Dalmo de Abreu Dallari – Filho de italianos que 
se estabeleceram na cidade de Serra Negra, 
em São Paulo, onde nasceu em 31 de dezem-
bro de 1931. Formado em Direito, sempre teve 

uma atuação voltada 
aos direitos humanos. 
Acabou por se envolver 
com os sateré-mawé 
na disputa territorial 
entre os índios e a ELF 
Aquitaine, quando es-
sa empresa petroleira 

francesa tentou instalar na área indígena um 
centro de pesquisas de petróleo. Recebeu o tí-
tulo de índio honorário da tribo Sateré-Mawé.

Davi Gonçalves Peroni Filho – Também conhe-
cido como Davizinho, 
nasceu em Maués, no 
dia 13 de maio de 1940. 
Por muito tempo, tra-
balhou como regatão, 
na época em que essa 
profissão ainda estava 

no auge. Mais tarde, tornou-se intermediário 
na venda do guaraná, atuando entre os produ-
tores e os grandes compradores do produto. 

Ernandis Pereira Barbosa – Descendente de 
sateré-mawé, nasceu em 26 de janeiro de 
1968, no município de Maués, e é herdeiro de 
uma família de produ-
tores de guaraná. Ape-
sar de ter também sua 
pequena produção, 
sua ocupação princi-
pal é como funcionário 
da Secretaria de Pro-
dução do Município de 
Maués, onde presta serviços para os guarana-
zeiros das comunidades vizinhas. 

Geraldo Apolo Mafra Carneiro Monteiro – Ama-
zonense de Maués, nasceu no dia 18 de outu-

bro de 1960, filho de 
descendentes de per-
nambucanos por par-
te de pai e paraenses 
por parte de mãe. Seu 
pai trabalhou no IBGE, 
enquanto que sua mãe 
foi cabeleireira. Perma-

neceu por um período em Manaus, mas depois 
voltou para Maués, onde mais tarde abriu uma 
pequena distribuidora de refrigerantes. 

Hênio Nalini Júnior – Nasceu em São Paulo, ca-
pital, em 5 de agosto de 1948. Com 20 anos, in-
gressou na Companhia Antarctica Paulista, on-
de trabalhou sempre 
como técnico na pro-
dução de guaraná. Via-
jou muito para Maués 
nos anos 90. Em suas 
visitas à fazenda de 
pesquisa Santa Hele-
na, acompanhou e co-
nheceu as diferentes técnicas de plantio e be-
neficiamento do guaraná. 

Homero Martins Ribeiro – Cidadão de Maués, 
nasceu na comunida-
de Vera Cruz, dentro 
do município, no dia 15 
de setembro de 1943. 
Sempre trabalhou na 
roça, cuidando de 
plantações de pau-ro-
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sa, melancia e de outros produtos, entre eles o 
guaraná. Aprendeu o plantio e o beneficiamen-
to desse fruto, sempre segundo os métodos 
mais antigos, tornando-se, inclusive, um foco 
de resistência às técnicas mais modernas. 

José Augusto Dias Ribeiro – Filho adotivo de 
Homero Martins Ribeiro, nasceu no dia 15 de 
setembro de 1972, no município de Maués. 
Mora na comunidade 
Vera Cruz. Sempre tra-
balhou com guaraná e 
foi o organizador dos 
produtores da comuni-
dade, na tentativa de 
garantir melhores con-
dições de produção e 
lucro com a venda do produto. 

José Francisco Marques – Filho de pai baiano 
e mãe amazonense, nasceu dia 11 de junho de 
1946, no Alto do Parauari, município de Maués. 

Por conta de sua as-
cendência paterna, é 
conhecido na região 
como “baiano”. Morou 
fora de Maués por mui-
to tempo e voltou mais 
tarde para trabalhar 
com guaraná. Graças a 

seu conhecimento histórico da região, já escre-
veu alguns textos sobre a história local. 

Luiz Ferreira das Neves – Nasceu na comuni-
dade Vera Cruz, no município de Maués, em 

12 de janeiro de 1931. 
Sempre trabalhou com 
guaraná e sempre apli-
cou as técnicas mais 
tradicionais de cultivo 
e beneficiamento. É 
extremamente respei-
tado na região e cha-

mado, pelos outros produtores, de “Pelé dos 
guaranazeiros”. 

Maria Mazará dos Santos – Nascida em 30 de 
maio de 1933, no muni-
cípio de Maués, é filha 
de pais guaranazeiros, 
profissão que apren-
deu e seguiu, mesmo 
como pequena produ-
tora. Sempre trabalhou 

com o guaraná por semente, obedecendo à 
maneira mais tradicional de plantio. 

Naílson de Oliveira Macedo – Filho da cidade 
de Maués, de ascendência paterna sateré-ma-
wé e materna cearense, nasceu no dia 11 de 
agosto de 1972 e aca-
bou por aprender o 
artesanato, profissão 
que herdou do seu tio. 
Tendo aprendido o ofí-
cio, tornou-se uma das 
duas únicas pessoas – 
a outra é seu tio e mes-
tre – a produzir artesanato tendo como base a 
massa do guaraná. 

Orlando de Araújo  – Nascido em 1º de setem-
bro de 1926, em Bragança, Portugal, cresceu 
no Brasil e teve, desde pequeno, muito con-

tato com a Companhia 
Antarctica Paulista, por 
meio dos produtos que 
seus pais compravam. 
Mais tarde, ingressou 
na empresa, onde tra-
balhou por muito tem-
po como técnico.

Paula de Souza Viana – Nasceu em Maués, no 
dia 31 de março de 1978, filha de pais naturais 
da comunidade Vera Cruz. Sua mãe foi profes-
sora do município e 
seu pai sempre traba-
lhou como autônomo. 
Dos seus oito irmãos, 
cinco se tornaram pro-
fessores, profissão 
que também seguiu, 
especializando-se em 
educação infantil.

Raimundo Rodrigues de Souza – Cearense de 
Quixadá, nasceu no dia 8 de janeiro de 1943 e 
se mudou de sua terra natal para Maués para 
trabalhar com pau-rosa. Mais tarde, aprendeu 
as técnicas de benefi-
ciamento do guaraná 
com os antigos habi-
tantes e começou a 
trabalhar com o produ-
to. Foi dono de um ga-
rimpo durante algum 
tempo, mas a ativida-



91

de não prosperou em Maués. Retornou, então, 
ao guaraná e começou a criar gado. 

Reinaldo Teixeira da Silva – Nascido em Parin-
tins, em 1970, até hoje não sabe a data exa-

ta do seu nascimento. 
Mudou-se para Maués 
para procurar a mãe, de 
quem se perdera e com 
quem passou a morar. 
Logo que se estabele-
ceu, foi trabalhar como 
marujo no barco Don 

Jackson, fazendo a travessia Maués–Manaus.

Rubens Dias dos Santos – Nascido em 27 de 
março de 1941, no município de Maués, logo 
cedo ganhou de seus pais o apelido de “Expe-
dito”, do qual desconhece as origens, e nunca 
mais o perdeu, sendo 
pouco conhecido por 
Rubens. Trabalhou por 
12 anos na Fazenda 
Santa Helena, mas de-
pois se voltou para o 
plantio de guaraná e 
estabeleceu-se como 
pequeno produtor. 

Samuel Lopes – Filho de sateré-mawé, nasceu 
no dia 26 de junho de 1962, na aldeia indígena 

Nossa Senhora de Na-
zaré. Mais tarde, quan-
do sua mulher adoeceu 
e ele precisou de mais 
facilidades hospitala-
res, mudou-se para o 
centro de Maués. Che-
gando lá, foi trabalhar 
na Casa do Índio de 

Maués, onde se fixou. É um defensor das técni-
cas tradicionais de cultivo de guaraná. 

Silvio Proença da Silva – Gaúcho da cidade de 
Esteio, nasceu em 20 de janeiro de 1960. Mu-
dou-se para Maués antes dos seus 20 anos, 
para trabalhar em uma construtora, e acabou 
se fixando por lá. Mais 
tarde, enveredou para 
a produção do guaraná 
“turbinado”, uma in-
venção sua, que regis-
trou, comercializa na 
cidade e exporta. 

Sônia da Silva Lorenz – Filha de pai gaúcho e 
mãe fluminense, nasceu no Estado do Rio de 
Janeiro, no dia 18 de novembro de 1953, e se 

mudou para São Paulo 
aos 11 anos. Desde os 
tempos em que fazia 
Arquitetura na USP, já 
trabalhava como fotó-
grafa. Por conta dessa 
profissão, foi visitar 
pela primeira vez os ín-

dios sateré-mawé, com quem, mais tarde, mo-
rou por seis anos. Tornou-se uma das maiores 
especialistas nessa nação indígena.

Victor Nogueira – Nasceu no dia 6 de dezembro 
de 1930, na cidade de Cojiba, na Bolívia, mas 
foi registrado no consulado do Brasil – o que 
fez dele um cidadão 
brasileiro. Em 1958, 
viajou para o Brasil e, 
desde então, tornou-
se um dos mais res-
peitados e inovadores 
pesquisadores sobre 
a planta do guaraná e 
suas técnicas de cultivo. Trabalha na Fazenda 
Santa Helena desde 1972. 

Waldo Mafra Carneiro Monteiro  – Conhecido 
na região como “Barrô”, nasceu no município 

de Maués, no dia 10 de 
outubro de 1958, e tor-
nou-se um dos mais in-
fluentes personagens 
da cidade. Fundou o 
Museu Arqueológico 
de Maués, patrocina o 
artesanato local, tra-
balha na prefeitura e 

comercializa produtos variados da região em 
uma loja que mantém no centro da cidade. 
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