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As pteridófitas constituem um grupo de plantas distribuídas no mundo com cerca
 de 13.000 espécies. Dependem da alta umidade para sua reprodução e ocorrem
 desde o nível do mar até no alto de montanhas, principalmente em florestas que
 são ambientes frescos e úmidos. O objetivo do trabalho foi verificar a diversidade
 das pteridófitas na Ilha da Trindade, uma ilha oceânica de origem vulcânica,
 erguida há aproximadamente três milhões de anos, pertencente ao Brasil. Está
 distante da costa a 1.160 km da cidade de Vitória-ES, nas coordenadas 20º 31'
 30" S e 29º 19' 30'' W. Atinge 620 metros de altitude, cobrindo 9.28 km² e com
 profundidades oceânicas cerca de 5.800 metros. Tem clima oceânico tropical a
 semi-árido e com temperatura média anual de 25, 2º C. Possui uma vegetação
 com ervas, poaceaes, ciperaceaes e arbóreas nas vertentes dos morros. As
 plantas foram coletadas nas possíveis áreas de acesso, em trilhas no interior da
 ilha e áreas de pouca inclinação que formam os platôs, identificadas com auxílio
 de bibliografia especializada, taxonomistas e comparadas em coleções. Do
 material, foi feito exsicatas e incorporado a herbários para outros estudos de
 mesma natureza. O resultado mostrou uma diversidade distribuída em sete
 famílias representadas por oito espécies: Asplenium paemorsum Sw.; Cyathea
 copelandii Sternb.; Doryopteris campos-portoi Brade.; Psilotum nudum (L) P.
 Beauv.; Pityrogramma calomelanos (L.)Link,;  Pleopeltis trindadensis (Brade)
 Salino.; Thelypter s novaena (Brade) Ponce e Trichomanes angustatum  Carm.
 das quais quatro são endêmicas, sendo que cada família apresentou apenas uma
 espécie, exceto Pteridaceae que teve o maior número, com duas espécies. A
 localização da ilha apresentou um certo grau de endemismo ocasionado pela
 barreira oceânica que torna sua especiação peculiar. No platô do pico mais alto é
 constituído de samambaias gigantes de C. copelandii Sternb que forma uma
 grande floresta com mais outras três pteridófitas restrita à ilha.
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