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As dunas costeiras são ambientes de grande beleza cênica e importância ecológica, 
constituindo um verdadeiro refúgio para diversidade biológica associada. No entanto, 
estas áreas estão se tornando fragilizadas, principalmente pela influência antrópica. 
Desenvolver estudos nesses ecossistemas é, portanto uma das formas de fomentar 
dados para futuras ações de conservação. O presente estudo objetivou realizar o 
levantamento das espécies da flora vascular das dunas costeiras da Praia Grande, 
Torres, RS, bem como, avaliar a diversidade florística desta área. A área de estudo 
abrange desde a foz do Rio Mampituba (extremo Norte) até o primeiro afloramento 
rochoso totalizando cerca de 2 km de extensão da faixa de praia, ao Sul. O 
levantamento florístico foi realizado através do caminhamento na área. O material 
testemunho foi incorporado ao Herbário Dr. Ronaldo Wasum da Universidade 
Estadual do Rio Grande do Sul - Litoral Norte (HERW). Para caracterização da 
diversidade florística, foram avaliados os parâmetros fitossociológicos de riqueza, 
frequência e dominância absolutas e relativas e valor de importância, através da 
amostragem de 45 parcelas de 1 m² distribuídas em oito transectos. O levantamento 
resultou em 146 espécies, sendo 107 nativas e 39 exóticas, distribuídas em 54 
famílias. Das espécies exóticas, 12 são naturalizadas, 9 invasoras e 3 cultivadas. As 
famílias Asteraceae e Poaceae apresentaram a maior riqueza florística com 25 e 15 
espécies respectivamente. No levantamento fitossociológico encontrou-se 33 espécies, 
pertencentes a 16 famílias, sendo Panicum racemosum (P. Beauv.) Spreng. e 
Hydrocotyle bonariensis Lam., as espécies que apresentaram maior valor de 
frequência relativa, dominância relativa e valor de importância, respectivamente. 
Foram identificadas três espécies ameaçadas de extinção, com base na Lista das 
Espécies Ameaçadas de Extinção no Estado do RS: Blutaparon portulacoides (St.-
Hil.) Mears (VU) e Pleroma asperior (Cham.) Triana (EN) consideradas ameaçadas 
pelos critérios de redução da população em mais de 50% e distribuição geográfica 
restrita, respectivamente, além de Gomphrena perennis L. (NT). A elevada 
diversidade de espécies encontrada, bem como a presença de espécies ameaçadas de 
extinção, aponta para a necessidade de esforços para a conservação da Praia Grande, a 
qual também faz parte da zona de amortecimento da única unidade de conservação 
exclusivamente marinha do RS, o Refúgio de Vida Silvestre da Ilha dos Lobos. 


