
Alunos do IFAM campus Maués participam de aula prática sobre o cultivo do Guaraná 

em consórcio com três cultivares diferentes. 

 

 

FIGURA 1. Observação da mudas – LIBÓRIO 28/07/2017 

Alunos do curso Técnico de Agropecuária, juntamente com os alunos do curso de 

Administração, sob a responsabilidade do Professor Israel Pereira, participaram de uma 

aula prática no campo Experimental da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA) no município de Maués. As atividades desse evento ocorreram nesta 

sexta-feira, dia 28, no período de 7h15min às 10h. Participaram desta aula, as 

Professores da Língua Portuguesa Chiara Reis e Maria do Socorro Libório, Professor de 

Agronomia Gustavo Colombo, Professor de Sociologia Izaquiel Gomes e o Técnico em 

Agropecuária Marcelo Santana. 

De acordo com o professor Israel Pereira, “Estas aulas práticas, proporcionadas em 

parceria com a EMBRAPA, em Maués, tem o objetivo de sedimentar os conhecimentos 

sobre o cultivo do guaraná. Os alunos também têm a oportunidade de obter uma visão 

crítica sobre as restrições de ganhos financeiros de uma cultivar sazonal, quando o 

agricultor precisa diversificar os produtos para a alimentação de sua família e obter 

ganhos ao longo do ano para cobrir despesas mensais.” O plantio, realizado no dia 29 de 

maio, foi acompanhado pelos alunos que voltaram nesta oportunidade à EMBRAPA 

para verificar o desenvolvimento das plantas. 

Para o professor Dr. Gustavo Colombo, “o cultivo consorciado do guaranazeiro com 

culturas anuais, no caso o feijão-caupi, é uma estratégia importante para aumentar a 

eficiência produtiva das propriedades agrícolas, além de promover retorno econômico 

rápido ao agricultor, uma vez que, em curto espaço de tempo é possível produzir uma 

segunda cultura de valor comercial, sem prejudicar o desenvolvimento do guaraná.” 



  

 

FIGURA 2. Observação – LIBÓRIO 28/07/2017 

Primeiramente, os alunos foram conduzidos para o auditório do Campo Experimental da 

EMBRAPA, onde houve a acolhida e apresentação das atividades. Pronunciaram-se, 

neste momento, o Senhor Ribamar, supervisor da Embrapa local, o Professor  Israel, 

Coordenador do Eixo de Recursos Naturais do IFAM Maués, e o Professor  Izaquiel 

Gomes. 

Após essa etapa, o grupo foi conduzido até as áreas de consórcios: Guaraná x feijão; 

Seringueira x Guaraná x Feijão e experimentos de guaraná, onde houve explanação pelo 

Senhor Ribamar, da Embrapa.  Durante essas visitações, há perguntas e troca de 

experiências e os alunos veem na prática conceitos estudados em sala de aula.  

Em nome da turma de Administração, a aluna Dayne Pantoja manifestou a importância 

do evento dizendo: “Este evento, sem dúvida, proporcionou aos alunos um bom 

entendimento a respeito da importância em unir os conhecimentos das duas áreas: Com 

certeza, elas se completam e fazem com que todo processo se tornem mais eficientes e 

eficazes. Afinal, mesmo se tratando de produção agrária, não deixa de envolver 

processos logísticos a cada passo.” 
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