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1) No período de março a abril de 2016, foram realizadas pelo bolsista Daniel
Maurenza e relacionadas no relatório parcial, as seguintes atividades que
correspondem ao levantamento de dados sobre espécies:







Foi elaborado um questionário para viveiros, hortos, jardins botânicos e
instituições de pesquisa sobre as espécies conservadoras nas instituições.
Envio de questionário e tabulação dos resultados obtidos;
Levantamento de atores envolvidos com a conservação ex situ da flora do
Rio de Janeiro;
Definição dos critérios de seleção das espécies e elaboração da primeira lista
de espécies prioritárias para o projeto;
Busca bibliográfica sobre informações biológicas das espécies selecionadas;
Reunião com pesquisadores ;

A Fundação Flora efetuou no período de março a abril de 2016, os seguintes
pagamentos:

2)

No período de maio a julho de 2016, foram desenvolvidas as seguintes
atividades:




Análise dos registros de ocorrência das espécies prioritárias;
Elaboração dos mapas, para ilustração do planejamento das expedições em
campo;
Elaboração de um guia de campo e realização da expedição, com duração de
dois dias ao Parque Estadual da Pedra Branca;
Participação em oficina;
Análise e relatório sobre os resultados dos questionários, enviados aos
viveiros e hortos do Rio de Janeiro;





Parque Estadual da Pedra Branca

A Fundação Flora efetuou no período de maio a julho de 2016, os seguintes
pagamentos:

3) No período de agosto a outubro/2016 foram realizadas expedições de coleta
de espécies no campo, para que essas espécies fossem incorporadas as
coleções ex situ:
Foram realizadas expedições de campo para duas unidades de conservação:
Parque Estadual do Desengano e Área de Proteção Ambiental de Macaé de
cima, com duração de 21 dias e 848 amostras de material fértil, 21 amostras
de plantas vivas e 2 amostras de sementes, foram coletadas.
 Foram feitos levantamentos de atores com atividades em coleta, cultivo e
comercialização de plantas nativas;
 Visita técnica aos viveiros da Biovert e Horto Florestal Santos Lima;
 Descrição de critérios;


Parque Estadual do Desengano – Municípios de Santa Maria Madalena,São Fidélis e Campos de
Goytacazes

Área de Proteção Ambiental (APA) de Macaé de Cima: Tem como objetivos assegurar a preservação dos
remanescentes de floresta ombrófila densa e as inúmeras espécies da fauna e flora nativas, bem como
proteger as bacias dos mananciais dos rios Macaé, Bonito, das Flores, Santo Antônio e demais afluentes,
garantindo a manutenção da qualidade da água.

A Fundação Flora efetuou no período de agosto a outubro 2016, os seguintes
pagamentos, visando à realização das atividades:

4) No período de novembro a dezembro de 2016, foram realizadas as seguintes
atividades:
 Expedições para coleta de material ao Parque Estadual Costa do Sol;
A Fundação Flora realizou os seguintes pagamentos, visando a realização das
atividades:

