
Diversidade botânica na confecção de 
bijuterias e joias artesanais no 

município de Ferreira Gomes, Amapá. 

SEMINÁRIO DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
DE PESQUISAS NO VALE DO ARAGUARI 

Coord. Pesq. Maria Aparecida Corrêa dos Santos 

Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do 
Estado do Amapá/IEPA 



• Estudos etnobotânicos são de grande importância, 
pois contribuem para a valorização da cultura local, 
permitindo uma melhor investigação da flora e de 
sua conservação e manejo 

• A valoração, valorização, conservação e utilização 
sustentável dos recursos da biodiversidade fazem 
parte das Diretrizes da Política Nacional de 
Biodiversidade 

• Amapá apresenta uma biodiversidade pouco 
explorada e grande riqueza étnica e cultural 

 

Introdução 



• A utilização racional de recursos naturais representa 
uma opção de negócio geradora de empregos e 
aumento da renda familiar (CASTRO, 2005).  

• Bijuterias e joias confeccionadas com produtos naturais 
e renováveis constituem um “nicho” de mercado 
pouco explorado e com grande tendência de 
crescimento (Ver se há referencia).  

• No Plano diretor de Ferreira Gomes, o artesanato 
aparece como uma atividade de pequeno porte e em 
penúltimo lugar dentro de uma classificação 
hierárquica das atividades de comércio e serviços 
(ROBACHER et al., 2013).  



Programa do Artesanato Brasileiro - 
PAB  Decreto nº 1.508, de 31 de maio de 1995 

• Finalidade: coordenar e desenvolver atividades que 
visem valorizar o artesão, desenvolver o artesanato e a 
empresa artesanal (... aproveitamento das vocações 
regionais, a preservação das culturas locais...) 

• Objetivo: geração de trabalho e renda e a melhoria do 
nível cultural, profissional, social e econômico do 
artesão brasileiro 

As ações do PAB possibilitam a consolidação do artesanato brasileiro como 

setor econômico de forte impacto no desenvolvimento das comunidades, a 

partir da consideração de que a atividade é disseminada em todo território 

nacional, possuindo variações e características peculiares conforme o ambi-

ente e a cultura regional. 



Eixos de atuação do PAB: 
 

• Gestão – visa promover a integração de iniciativas relacionadas ao artesanato e a 
troca de experiências e aprimoramento na gestão de processos e produtos 
artesanais. 

• Desenvolvimento do Artesanato – tem o objetivo de promover medidas para a 
melhoria da competitividade do produto artesanal e da capacidade 
empreendedora para maior inserção do artesanato brasileiro nos mercados 
nacionais e internacionais 

• Promoção Comercial – o foco é a identificação de espaços mercadológicos 
adequados à divulgação e comercialização dos produtos artesanais, a 
participação em feiras, mostras e eventos nacionais e internacionais. 

• Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro – SICAB - visa 
conhecer e mapear o setor por meio de estudos técnicos e do cadastro do artesão 
no Sistema com vistas à elaboração de políticas públicas para o segmento. 

• Estruturação de núcleos para o artesanato – busca apoiar o artesão formalizado 
em associações, cooperativas ou microempreendedor individual envolvidos em 
projetos ou esforços para a melhoria de gestão do processo da cadeia produtiva 
do artesanato por meio da construção ou reforma de espaços físicos gerenciados 
pelos  estados e municípios. 



Matérias-primas 

 

 

 

Transformação 

• Criatividade 

• Habilidade 

• Valor cultural 

Artesanato 

• Valor simbólico 

• Identidade 
cultural 

ARTESANATO 

Compreende toda a produção resultante da transformação de matérias-primas, com predominância 
manual, por indivíduo que detenha o domínio integral de uma ou mais técnicas, aliando 
criatividade, habilidade e valor cultural (possui valor simbólico e identidade cultural), podendo no 
processo de sua atividade ocorrer o auxílio limitado de máquinas, ferramentas, artefatos e utensílios. 
(Portaria SCS/MDIC Nº 29 de 05.10.2010, Art. 4º) 



exerce um 
ofício 

manual 

tem o 
domínio 
técnico 
sobre 

materiais 

produz 
trabalhos 

com 
dimensão 
cultural 

utiliza 
técnica 

predomin
antemente 

manual 

ARTESÃO 

NÃO É ARTESÃO aquele que: 

I - Trabalha de forma industrial, com o 
predomínio da máquina e da divisão do 
trabalho, do trabalho assalariado e da 
produção em série industrial; 

II - Somente realiza um trabalho manual, sem 
transformação da matéria-prima e 
fundamentalmente sem desenho próprio, sem 
qualidade na produção e no acabamento; 

III - Realiza somente uma parte do processo 
da produção, desconhecendo o restante. 

NÃO É ARTESANATO: 

I - Trabalho realizado a partir de simples montagem, 
com peças industrializadas e/ou produzidas por outras 
pessoas; 

II - Lapidação de pedras preciosas; 

III - Fabricação de sabonetes, perfumarias e sais de 
banho, com exceção daqueles produzidos com essências 
extraídas de folhas, flores, raízes, frutos e flora nacional. 

IV - Habilidades aprendidas através de revistas, livros, 
programas de TV, dentre outros, sem identidade 
cultural. 



TIPOLOGIAS DO ARTESANATO 
 utilizando como referência a matéria-prima predominante, bem como 
sua funcionalidade 

FIBRAS 
VEGETAIS 

Fibra é a denominação genérica de qualquer 
estrutura filamentosa, geralmente sob forma 
de feixe, encontrada nos tecidos animais e 
vegetais ou em algumas substâncias 
minerais. São matérias-primas moles e 
flexíveis e que, trançadas, possuem diversos 
usos, principalmente na manufatura de 
cestarias e móveis 

CASCAS 

MADEIRA 

Nesta tipologia serão considerados os 
produtos confeccionados com madeira e 

seus derivados (MDF, aglomerados e 
compensados), compreendendo desde 

móveis e utilitários produzidos na 
marcenaria, objetos e adornos feitos com 
madeiras torneadas e outros decorrentes 

das diversas técnicas existentes para 
processamento da mesma, excetuando-se 
os papéis artesanais que constituem uma 

tipologia específica 

FOLHA 

SEMENTES,  
Nesta tipologia serão considerados os 
produtos confeccionados com produtos 
florestais não- madeireiros: sementes, 
cascas, raízes, flores e folhas secas. 

RAÍZES 

PAPEL 

Apesar de o papel ser um emaranhado de 
fibras vegetais, será considerado como 

tipologia específica, devido à 
multiplicidade do seu uso na produção 

artesanal. a. Entende-se por trabalhos 
manuais, nesta tipologia, desde as folhas 
de papel reciclado e artesanal, bem como 

os objetos em que predomina o papel 
como matéria-prima, sejam papéis 

artesanais ou industrializados, em técnicas 
de montagem, colagem, dobraduras e 

modelagem de papel marchê 

FLORES 

MATÉRIA-PRIMA 
NATURAL DE ORIGEM 
VEGETAL 



DA CLASSIFICAÇÃO DO ARTESANATO  
 definida de acordo com  a origem, natureza de criação e de produção do 
artesanato 

Resultado do trabalho produzido no seio de comunidades e etnias indígenas, onde se identifica o valor de 
uso, a relação social e cultural da comunidade.  ARTESANATO INDÍGENA 

 
•Os produtos, em sua maioria, são resultantes de trabalhos coletivos, incorporados ao cotidiano da vida tribal. 

É o resultado do trabalho produzido a partir da utilização de matéria-prima que é reutilizada.  ARTESANATOS DE RECICLAGEM 

 
•A produção do artesanato de reciclagem contribui para a diminuição da extração de recursos naturais, além de desenvolver a conscientização dos cidadãos a respeito 

do destino de materiais que se destinariam ao lixo. 

Sua importância e valor cultural decorrem do fato de preservar a memória cultural de uma comunidade, 
transmitida de geração em geração. ARTESANATO TRADICIONAL  

 
•Conjunto de artefatos mais expressivos da cultura de um determinado grupo, representativo de suas tradições e incorporados à vida cotidiana, sendo parte integrante e 

indissociável dos seus usos e costumes. A produção, geralmente de origem familiar ou comunitária, possibilita e favorece a transferência de conhecimentos de técnicas, 
processos e desenhos originais.  

Sua principal característica é o resgate ou releitura de elementos culturais tradicionais da região onde é 

produzido. 
ARTESANATO DE REFERÊNCIA 

CULTURAL 
 

•Os produtos, em geral, são resultantes de uma intervenção planejada com o objetivo de diversificar os produtos, dinamizar a produção, agregar valor e otimizar custos, 
preservando os traços culturais com o objetivo de adaptá-lo às exigências do mercado e necessidades do comprador; são concebidos a partir de estudos de tendências e 
de demandas de mercado, revelando-se como um dos mais competitivos do artesanato brasileiro e favorecendo a ampliação da atividade. 
 

A inovação é o elemento principal que distingue este artesanato das demais classificações. Nesta 
classificação existe uma afirmação sobre estilos de vida e valores. 

ARTESANATO 
CONTEMPORÂNEO-CONCEITUAL 
 

•Objetos resultantes de um projeto deliberado de afirmação de um estilo de vida ou afinidade cultural.  



FUNCIONALIDADE DO ARTESANATO  
 definida a partir dos elementos distintivos que qualificam os produtos de acordo 
com seu uso e destino. 
 

ADORNOS E/OU ACESSÓRIOS 
ADEREÇOS 

•Objetos que visam complementar a harmonia do 
conjunto, tanto no vestuário feminino quanto no 
masculino. No artesanato normalmente estão inseridos 
no contexto da moda, compreendendo as jóias, bijuterias, 
cintos, bolsas, fitas, entre outros. 

DECORATIVO 

•A principal característica do objeto decorativo é 
ornamentar ambientes, dispondo formas e cores. 

EDUCATIVO  

•Objetos, geralmente em forma de jogos, que propõem 
metodologias inovadoras, em contextos de 
ensinoaprendizagem de abordagem interacionista, e que 
visam atuar na capacidade do usuário de se modificar, de 
aprender novas habilidades e assimilar novos 
conhecimentos. 

LÚDICO  

•Objetos produzidos para o entretenimento e 
representação do imaginário popular, que tem por 
finalidade facilitar e tornar aprendizagem prazerosa, 
além de desenvolver a capacidade criadora e cognitiva. 
Normalmente se apresentam em forma de jogos, bonecos, 
máscaras, berimbaus, instrumentos de percussão e 
brinquedos. 

RELIGIOSO/MÍSTICO  

•Peças que buscam traduzir uma crença ou um conjunto 
de crenças relacionadas aos cultos e folclore e com aquilo 
que o artesão considera como sobrenatural, divino e 
sagrado. Exemplos: amuletos, imagens, altares, oratórios, 
mandalas, entre outros. 

UTILITÁRIO  

•Peças produzidas para satisfazer as necessidades dos 
seres humanos sejam no trabalho ou na atividade 
doméstica. Peças cujo valor é determinado pela 
importância funcional e não por seu valor simbólico. 

PROFANO  

•Objetos artesanais e/ou de arte popular, que retratam 
cenas do cotidiano do homem ou animal voltado para 
sexualidade. 

LEMBRANÇAS/SOUVENIR  

•Objetos representativos de uma região ou evento, 
adquiridos ou distribuídos com a finalidade de preservar, 
resgatar memórias e presentear. Sua confecção e 
comercialização constituem atividade econômica com 
interface nos setores turístico e de serviços, 
principalmente os relativos à promoção de eventos. 



Problematização 

• O Amapá possui um artesanato muito rico, com peças 
diversificadas, que vão da cerâmica a joias, desenvolvidas a 
partir de materiais como argila, fibra vegetal e sementes  

• O levantamento e a identificação das espécies vegetais 
utilizadas na confecção de bijuterias e joias são de grande 
importância na demonstração da diversidade da flora com 
valor econômico do Estado 

• O artesanato pode ser uma excelente alternativa econômica 
local para o aumento da geração de trabalho e renda  

 



Nossa motivação para a 
apresentação da proposta 

Levantamento etnobotânico de espécies utilizadas no artesanato 
de bijuterias e jóias na cidade de Macapá/AP. Fabiane Fátima V. da 
Silva. Trabalho de Conclusão de Curso/UNIFAP: Macapá, 2006  

 
Resumo dos resultados: 

• Para 62% dos artesãos, a confecção de bijuterias e joias é 
uma atividade lucrativa 

• Para 23%, também serve para o complemento da renda 
familiar 

• Para 15% esta atividade só é praticada pelo prazer em 
confeccionar 

Foto: Maria Aparecida Santos 
Feira na Orla de Macapá 

• Quase toda a matéria-prima vegetal empregada é oriunda do interior do 
Estado e/ou da cidade de Macapá (com exceção de duas espécies, açaí branco e 
jarina, que vem de Manaus e do Acre, respectivamente).  

• A atividade artesanal aparece como a principal fonte de renda para 85% das 
pessoas entrevistadas. 



O QUE 
QUEREMOS? 

(Objetivo geral) 

 Fazer o registro das 

espécies utilizadas na 

confecção de bijuterias e 

joias artesanais no 

município de Ferreira 

Gomes-AP, elucidando a 

procedência e forma de 

coleta e/ou manejo da 

matéria-prima utilizada, 

visando promover a 

geração de trabalho e 

renda aos artesãos locais 

Objetivos específicos 

• Levantar e identificar as plantas utilizadas 

• Definir o perfil socioeconômico dos artesãos 
envolvidos com a produção de biojoias 

• Descrever as técnicas empregadas na 
confecção das peças 

• Compilar dados sobre as espécies 
identificadas botanicamente 

• Produzir portfólio de bijuterias e joias 
produzidas na região do projeto 

• Habilitar os artesãos para o refinamento das 
peças, possibilitando uma maior aceitação e 
expansão do mercado consumidor 



Nosso “alvo” 
 Pessoas que 

produzam artesanato 
usando matérias-
primas vegetais 

 

Passos iniciais 

• Obtenção de parecer do Comitê de Ética 
em Pesquisa do IEPA (Resolução 
466/2012 - CNS) 

• Apresentação da proposta aos artesãos, 
mediada por alguma instituição 
aglutinadora 

• Identificação dos primeiros participantes 
da pesquisa 

• Obtenção de Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido, individual 

Pontos de partida 

 Prefeitura Municipal 

 Entidades que congreguem 

artesãos 
 Associação dos Quilombolas, 

Colônia de pescadores, 

Associação Comercial, 

Associação pró-idosos. 

 Feiras de artesanato 

 



Como alcançaremos nossas 
metas? 

Conhecer as plantas 
•Localização dos artesãos 

•Listagem das plantas usadas 

•Aquisição de material para 
identificação botânica 

Definir a importância 
da atividade  

•Aplicação de questionários 
padronizados 

•Análise a partir de crit;arios pré-
definidos 

Caracterizar do 
artesanato 
•Enquadramento na Portaria 
29/2010 da SCS/MDIC (base 
conceitual do artesanato brasileiro) 

Melhorar qualidade do 
produto 

•Oficinas: 1) obtenção e 
beneficiamento de matérias-
primas vegetais; 2) confecção e 
acabamento; e Tema transversal: 
mercado 

Documentar as 
espécies  
•Identificação científica das 
espécies 

•Compilação de informações  

•Deposito de amostras no HAMAB 
 

 

Divulgar o trabalho 
local 
•Seleção de informações e imagens 

•Processamento de imagens 

•Produção da boneca do portfólio 



Instrumento 1: TCLE - Termo de consenti-
mento livre e esclarecido 

• Convite para participar do projeto 

• Informações gerais sobre o projeto 

• Titulo 

• Fonte de financiamento 

• Instituição responsável 

• Pesquisadora responsável 

• Colaboradores 

• Objetivo(s) da pesquisa:. 

• Descrição de riscos e desconfortos  

• Benefícios para os participantes 

• Forma de execução 

• Termo de consentimento 

• Assinaturas 

O projeto recebeu o parecer 741.011, em 07 de 08 de 2014, favorável a sua execução 

 



Instrumento 2: Questionário para 
entrevista  

• Convide para responder o questionário 

• Entrevistador ________________Data _________________ 

• Nome do entrevistado 

• Apelido 

 

Objetivos das perguntas 

• Levantar e identificar as plantas utilizadas 

• Definir o perfil socioeconômico dos artesãos 

• Descrever as técnicas empregadas na confecção  

• Investigar se o artesão tem interesse em “melhorar” suas peças 

• Produzir portfólio de bijuterias e joias produzidas na região do projeto 

• Informações pessoais 

• Indicação de outros artesão para serem entrevistados 



• Meta 1: Localizar pessoas que trabalhem na 
confecção de bijuterias e acessórios utilizando 
matéria-prima vegetal 
• Secretaria de Assistência Social - contato com uma artesã 

(que parece ser representante informal do município 
junto a Secretaria de Estado do Trabalho e 
Empreendedorismo -SETE) 

• Reunião de apresentação do projeto aconteceu na sede 
da Associação dos Quilombolas (AQUILA)  
• 8 participantes  

• + 7 pessoas citadas 

• Foram realizadas 2 viagens e 4 entrevistas 
• Nas entrevistas foram indicadas + 6 artesãs  

Primeiros resultados (por metas) 

 



Nome científico Nome popular  Familia Partes usadas 

Swartzia cf. tessmannii Harms patinho Fabaceae Lindl. fruto e semente 

Astrocaryum vulgare Mart. tucumã Arecaceae Schultz Sch. olho (grêlo), 

caroço 

Enterolobium cf. contortisiliquum 

(Vell.) Morong  

tamborino Fabaceae Lindl. semente 

Mucuna urens (L.) Medik. olho de boi Fabaceae Lindl. semente 

Heteropsis sp. cipó-titica   Araceae  Juss. cipó 

Maximiliana regia Mart. inajá Arecaceae  Schultz Sch. quaratá (fofoia), 

caroço 

Hymenaea sp.  jutaí Fabaceae  Lindl.  semente 

Ischnosiphon sp. (Aubl.) Körn. guarumã Marantaceae  R.Brown tala 

Ormosia arborea (Vell.) Harms tento Fabaceae Lindl. semente 

Euterpe oleracea Mart. açaí Arecaceae Schultz Sch. caroço 

Oenocarpus bacaba Mart. bacaba Arecaceae Schultz Sch. caroço 

Meta 2: Identificar as espécies utilizadas  



Sestas 

Porta-revistas 

Vasos 

Corbélias 

Caderno 

Porta-guardanapo 

Brindes de aniversário 

Sandálias 

Brincos 

Fuxico 

Principais 
produtos 









 

Meta 3: Compilar informações sobre essas 
espécies - Programa REFLORA/CNPq (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/) 

Nome científico e popular Hábito, Substrato, Origem, 

Endesmismo 

Distribuição 

geográfica 

Domínio fitogeográfico Tipo de vegetação 

Swartzia cf. tessmannii Harms 

(patinho) 

Árvore, terrícola, nativa, não 

endêmica do Brasil 

Norte e Centro-oeste Amazônia Campinarana, Floresta de terra firme 

Astrocaryum vulgare Mart. 

(tucumã) 

Erva, terrícola, nativa, não 

endêmica do Brasil 

Norte, Nordeste e 

Centro-oeste 

Amazônia, Cerrado Área Antrópica, Cerrado (lato sensu), Floresta de Terra Firme 

Enterolobium cf. 

contortisiliquum 

(Vell.) Morong (tamborino) 

Árvore, terrícola, nativa, não 

endêmica do Brasil 

Nordeste, Centro-oeste, 

Sudeste e Sul 

Caatinga, Cerrado, Mata 

Atlântica 

Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou 

Galeria, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila 

Mucuna urens (L.) Medik. (olho 

de boi) 

Liana volúvel/trepadeira, terrícola, 

nativa, não endêmica do Brasil 

Norte, Nordeste, 

Centro-oeste, Sudeste, 

Sul 

Amazônia, Mata 

Atlântica 

Área Antrópica, Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Várzea, 

Floresta Ombrófila, Restinga 

Heteropsis sp. (cipó-titica) Liana/volúvel/trepadeira, 

hemiepífita, hemiparasita, nativa, 

não endêmica do Brasil 

Norte, Nordeste, 

Centro-oeste, Sudeste, 

Sul 

Amazônia, Cerrado, 

Mata Atlântica 

Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea, Floresta Ombrófila 

Maximiliana regia Mart. (inajá) Erva, terrícola, nativa, não 

endêmica do Brasil 

Norte, Nordeste, Cetro-

oeste, Sudeste, Sul 

Amazônia, Caatinga, 

Cerrado, Mata Atlântica 

Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Campinarana, Campo 

de Várzea, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta 

Ciliar ou Galeria, Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea, 

Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, 

Floresta Ombrófila, Palmeiral, Restinga, Savana Amazônica, 

Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos 

Hymenaea sp (jutaí) Arbusto, árvore, terrícola, nativa, 

não endêmica do Brasil 

Norte, Nordeste, Cetro-

oeste, Sudeste, Sul 

Amazônia, Caatinga, 

Cerrado, Mata Atlântica, 

Pantanal 

Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu), 

Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea, 

Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila, Restinga 

Ischnosiphon sp. (Aubl.) Körn. 

(guarumã) 

Erva, Liana/volúvel/trepadeira, 

terrícola, nativa, não endêmica do 

Brasil 

Norte, Nordeste, 

Centro-oeste, Sudeste, 

Sul 

Amazônia, Cerrado, 

Mata Atlântica 

Área Antrópica, Campinarana, Floresta Ciliar ou Galeria, 

Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea, 

Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila, Restinga, 

Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos 

Ormosia arborea (Vell.) Harms 

(tento) 

Árvore, terrícola, nativa, endêmica 

do Brasil 

Nordeste, Centro-oeste, 

Sudeste 

Cerrado, Mata Atlântica Floresta Ombrófila 

Euterpe oleracea Mart. (açaí) Erva, terrícola, nativa, não 

endêmica do Brasil 

Norte, Nordeste, 

Centro-oeste 

Amazônia, Cerrado Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea 

Oenocarpus bacaba Mart. 

(bacaba) 

Erva, terrícola, nativa, não 

endêmica do Brasil 

Norte Amazônia Floresta de Terra Firme 



• Meta 4 - Depositar espécimes no HAMAB: no momento das entrevistas não foi 
possível a coleta de amostras botânicas. Essa coleta será feita em momento a ser 
combinado com os artesãos. 

•   

• Meta 5 - Aprimorar as técnicas utilizadas pelos artesãos: essa atividade será 
cumprida no momento da realização das oficinas. 

•   

• Meta 6 - Produzir um portfólio sobre atividade artesanal relacionada a confecção 
de bijuterias e acessórios utilizando matéria-prima vegetal: essa atividade será 
cumprida após a coleta total e análise das informações. 

•   

• Meta 7 - Divulgar os resultados do projeto: essa atividade será cumprida após a 
finalização do projeto. 



• As entrevistas têm demonstrado que a utilização de 
material de origem vegetal não é preponderante 

 

• Até o momento foram citadas 11 espécies 

 

• As espécies foram identificadas com os nomes 
populares, e a partir desses, foram buscados os nomes 
científicos, em bibliografia regional ou regionalizada 

 

• A confirmação ou correção dos nomes científicos será 
feita mediante a coleta de amostras botânicas 

Meta 2: Identificar as espécies utilizadas  



Impactos esperados 

Melhorar o conhecimento sobre a flora com 

potencial econômico que pode ser útil no 

desenvolvimento local 

Contribuir para uma maior aceitação e 

valoração dos produtos artesanais 

Colaborar na divulgação do artesanato local, 

almejando a expansão do mercado consumidor 

 



Equipe executora 

• Maria Aparecida Corrêa dos Santos/IEPA 

• Fabiane Fátima Vieira da Silva/SEED 

• Márcio Leite Marinho/IEPA; 

• Márcio Wendel de Lima Nery/IEPA 



Obrigada! 

santosmac@yahoo.com 

macorreasantos@yahoo.com.br 

maria.aparecida@iepa.ap.gov.br 

www.iepa.ap.gov.br 
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