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Trindade é uma ilha oceânica de origem vulcânica, erguida há
 aproximadamente três milhões de anos da zona abissal e pertencente ao
 Brasil, está distante da costa brasileira a 1.160 km da cidade de Vitória-ES,
 localiza-se nas coordenadas 20º 31' 30" S e 29º 19' 30'' W. Atinge 620
 metros de altitude, cobre 9.28 km² e com profundidades oceânicas ao redor
 que atinge 5.800 metros. De clima oceânico tropical a semi-árido com
 temperatura média anual de 25, 2º C. Possui uma vasta vegetação com
 campos de ervas, gramíneas, ciperáceas e nas vertentes dos morros,
 vegetação arbórea. As briófitas (musgos, hepáticas e antóceros) são
 plantas com ausência de sistema vascular e lignina, sendo limitantes para
 seu crescimento. Constituem o segundo maior grupo de plantas terrestres,
 perdendo em número de espécies apenas para as angiospermas e pode ser
 encontradas em todos ambientes, exceto água salgada. Crescem em vários
 substratos como troncos de árvores, madeira em decomposição, rochas,
 folhas, solos e vários tipos de materiais orgânicos. O objetivo do trabalho foi
 fazer um levantamento das briófitas na Ilha da Trindade, pois não existem
 dados suficientes desse grupo de plantas para essa área, e estudos em
 ambientes insulares são escassos devido a barreiras oceânicas. Foram
 realizadas três coletas em 2010, identificadas por meio de literatura,
 consultas a especialistas, comparação com materiais de herbário e
 classificadas de acordo com o substrato onde se encontravam. O resultado
 mostrou uma diversidade representado pelas três divisões distribuídas
 emseis famílias de hepáticas (Frullaniaceae, Geocalicaceae,
 Lejeueneaceae, Jungermaniacea, Plagiochilaceae e Ricciaceae), sete de
 musgos (Bryaceae, Calymperaceae, Dicranaceae, Fissidentaceae,
 Hypinaceae, Potiaceae e Bartramiaceae) e uma de antóceros
 (anthocerotae) que totalizou31 espécies, sendo que a maior diversidade de
 espécies foi no grupo das hepáticas na família Lejeuneaceae com 11
 espécies.
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