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O estado do Rio Grande do Norte foi ignorado durante a maior parte do século XX 
quanto ao conhecimento de sua flora e de conservação. Entretanto, nas últimas décadas 
pesquisadores vem intensificando coletas e pesquisas para conhecer a flora potiguar. 
Com o recente aumento na produção de estudos florísticos e fitossociológicos e relativo 
incremento das coleções científicas nos herbários, associado à contratação de 
profissionais e à criação de Programas de Pós-graduação no estado, surge a 
oportunidade de uma síntese para avaliar o perfil destes estudos, número de espécies 
registradas e áreas que apresentam hiatos de informação. O objetivo, portanto, foi fazer 
um diagnóstico dos levantamentos florísticos e da diversidade florística para o estado. 
Para tanto, foram avaliados artigos científicos dos principais periódicos disponíveis, 
além de dissertações e teses. Até outubro de 2015 foram publicados 30 trabalhos, dos 
quais cinco eram dissertações, 24 artigos em periódicos e um capítulo de livro. De todos 
os trabalhos analisados, 96% foram desenvolvidos nos últimos dez anos e em sua 
maioria (80%) foram artigos publicados em periódicos. Cinco trabalhos propõem novas 
espécies a partir de 2010, Cyperus potiguar A.R.O. Ribeiro, M. Alves & R.C. Oliveira 
e Eugenia pipensis A.R. Lourenço & B.S. Amorim são conhecidas até o momento 
apenas para a área do estado. Os demais estudos traziam levantamentos florísticos e 
listas (13); e a outra porção de trabalhos eram tratamentos taxonômicos de grupos 
específicos com famílias e gêneros (12). Foram registradas nesses trabalhos um total de 
880 espécies. Foi verificado a necessidade de ampliar as áreas de coletas no Rio Grande 
do Norte, mas ficou evidente também um significativo aumento da frequência das 
publicações nos últimos dez anos. Teses e dissertações são documentos restritos de 
divulgação de dados, idealmente deveriam ser convertidas em artigos, garantindo maior 
visibilidade e possibilidade de citação dos dados. Regiões como a norte, a oeste e o 
Seridó precisam ser alvos prioritários de levantamentos detalhados, pois apresentam 
uma flora peculiar e pouco estudada. (ANP/PRH-51). 
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