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A degradação florestal, em suas dimensões ambiental, social e econômica, que se observa nas 
zonas semi-áridas, é um processo que afeta grande parte da população do Estado do RN, 
gerando pobreza e consequentemente piora da qualidade de vida. Para minimizar os efeitos 
desse processo, é necessário desenvolver metodologias diferenciadas de manejo florestal, 
onde a disponibilidade de sementes de boa qualidade é de fundamental importância para 
realizar a recuperação de áreas degradadas. Existem grupos interessados na produção de 
sementes, mas o que se vê é a produção de espécies comerciais conhecidas, o que tem 
dificultado a recuperação de áreas com espécies nativas. Com a demanda crescente por 
sementes, as quais são necessárias para que as empresas consumidoras de produtos florestais 
façam a reposição florestal obrigatória, o Programa de Estudos e Pesquisas em Preservação 
Ambiental nas Áreas Marítima e Terrestre da Bacia Potiguar proporcionou ao Projeto de 
Sementes a realização de uma metodologia baseada na participação comunitária como agente 
principal de implementação das ações. O presente trabalho vem sendo realizado com os 
objetivos de capacitar agricultores em técnicas de coleta de sementes florestais, através da 
realização de dez (10) cursos no Estado do RN; adquirir sementes de boa qualidade coletadas 
por tais agricultores, promovendo uma geração de renda; disponibilizar sementes florestais 
para prefeituras municipais e órgãos de pesquisa e; contribuir para identificação e marcação 
de espécies florestais nativas na região. O Programa realizou três (03) cursos de capacitação 
de agricultores, totalizando 65 participantes dos municípios de Espírito Santo, Assú e Caicó. 
Adquiriu cerca de 1.000 kg de sementes de essências nativas, distribuídas em 22 espécies, que 
são armazenadas na câmara seca da Flona de Nísia Floresta / RN a uma temperatura de 15° C 
e umidade de 40 %. Parte das sementes foi doada para UFRN, órgãos municipais e para a 
população na Ação Global. Testes de germinação vêm sendo realizados para verificar a 
qualidade das sementes adquiridas. Em parceria com a UFRN vem sendo feito um 
levantamento de áreas favoráveis à coleta de sementes, principalmente nos assentamentos 
rurais do RN, através da identificação e marcação de matrizes nos remanescentes existentes 
na região. A divulgação na mídia e atuação da população fará com que municípios demandem 
suas necessidades de plantio e as indústrias realizem a reposição florestal obrigatória. 
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