


O Tarumã Alive é um festival de música que há 6 anos 
desenvolve ações de conscientização para a 

preservação da bacia hidrográfica do Tarumã-açú.



Ocupações desordenadas, lixo e 
esgoto despejados diretamente nos 
igarapés, paisagens descaracterizadas, 
falta de saneamento e de políticas de 
educação ambiental.

Os 133.753 hectares 
da bacia hidrográfica 
do Tarumã-açú estão 
com os dias contados

Clique para assistir o minidocumentário

https://youtu.be/xDeI3z2p8QM


DESDE
2016

1.200
voluntários nas ações ambientais

12
toneladas de resíduos coletados

200
profissionais da música 
(artistas, músicos, técnicos)

40
microempreendedores na feira 
de economia criativa



geração 
de renda 
para a 
comunidade
Em média o festival gera cerca de 
R$ 80 mil por edição, considerando: 
traslado fluvial ida e volta do público 
frequentador do evento, venda de 
bebidas e alimentos pelos restaurantes 
e bares do entorno da Marina do 
David e da Praia da Lua, serviços de 
guardadores de carros, catadores de 
materiais recicláveis, e contratação de 
mão de obra local para serviços gerais. 



SOBRE O
FESTIVAL

O festival acontece anualmente e conta com shows de 
artistas da região norte, atividades esportivas ao ar livre como 

slackline, stand up paddle (sup) e yoga, feira 
criativa para comercialização de produtos, bebidas e 

alimentos, e ações ambientais de coleta de resíduos sólidos 
nos três principais igarapés que deságuam no rio.

A primeira edição aconteceu em 2016 na “Praia do passarinho” 
com um público de 80 pessoas, em 2019 expandiu para a 

“Praia da Lua” contando com um público de 3 mil pessoas.



Clique para conhecer o Festival Tarumã Alive

https://youtu.be/tevr4w9zrbc
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Para amenizar o impacto na bacia e aumentar sua sobrevida o festival propõe o 
Movimento “Pela vida do Tarumã”. A proposta é entregar, como um primeiro legado, a

instalação de 100 caixas de dejetos para os moradores do entorno da foz do rio, onde a água 
está mais comprometida, e a instalação de 1 ecobarreira posicionada no Igarapé do Gigante, 

um dos principais igarapés que despeja lixo no rio.  

   tarumãalive



movimento
“pela vida do tarumã”

Clique aqui e assine a petição

https://chng.it/2NBcV7BC


campanhas
2017 2018 2019 20202016



imprensa

https://emtempo.com.br/cultura/282164/mini-documentario-alerta-sobre-possivel-fim-da-bacia-do-taruma-acu?d=1
https://portalunico.com/direto-do-rio-festival-taruma-alive-a-bordo-acontece-neste-domingo/
https://portalunico.com/direto-do-rio-festival-taruma-alive-a-bordo-acontece-neste-domingo/
https://www.manaus.am.gov.br/noticia/taruma-alive-terceira-ed/
https://www.manaus.am.gov.br/noticia/taruma-alive-terceira-ed/
https://d24am.com/plus/festival-taruma-alive-a-bordo-acontece-neste-domingo-em-manaus/
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/08/27/taruma-alive-tem-24-horas-de-programacao-com-atividades-e-shows-na-praia-da-lua-em-manaus.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/08/27/taruma-alive-tem-24-horas-de-programacao-com-atividades-e-shows-na-praia-da-lua-em-manaus.ghtml


Coordenação 
Marcia Novo 

Jadson Maciel 
Direção de produção 

Loren Lunière

-

Contato
92 98401 1115

https://www.instagram.com/festivaltarumaalive/
https://www.facebook.com/Festival-Tarum%C3%A3-Alive-101037988525316
https://www.youtube.com/channel/UCGpCPWiIZmFc7-WzdvJ9Tbw
https://api.whatsapp.com/send?phone=5592984011115
https://open.spotify.com/playlist/7EZZo00Odcl5l1rBIQxIez?si=72ce24e9e7c741e3
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