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A Ilha da Trindade (10 km2), foi soerguida há cerca de 3 milhões de anos. Encontra-se 
praticamente isolada no Oceano Atlântico, a mais de 1100 km da costa brasileira e 3570 
km do ponto mais próximo da África, na costa da Libéria. A atual flora vascular 
terrestre da ilha é bem conhecida, principalmente pelas pesquisas realizadas por equipes 
do Museu Nacional (RJ) desde 1916. As espécies mais abundantes e com maior 
cobertura são Cyathea copelandii Kuhn & Luerss., Pityrogramma calomelanos (L.) 
Link, Cyperus atlanticus Hemsl., Bulbostylis nesiotis (Hemsl.) C.B. Clarke e 
Sporobolus nesiotioides Longhi-Wagner, R.J.V. Alves & N. G. Silva. Com o objetivo 
de conhecer o espectro polínico atmosférico da ilha, foram utilizados 6 frascos plásticos 
tipo Tauber, com capacidade de 10 litros, para captura dos palinomorfos. Cada frasco 
teve o fundo coberto por uma mistura de glicerina e fenol para evitar proliferação de 
micro-organismos, e foi afixado à extremidade de uma haste metálica de 3 m, presa ao 
pico Trindade por cabos de aço, com ampla circulação atmosférica (altitude 594m, 
20o30'27''S–29o,19'48''W). O tempo de coleta em cada frasco foi de cerca de dois meses, 
quando era trocado por outro, totalizando pouco mais de um ano de coletas 
ininterruptas. O material de cada coleta foi inicialmente concentrado por centrifugações 
repetidas e descarte do sobrenadante, seguindo um banho em ácido acético antes e após 
a acetólise. As lâminas foram montadas em gelatina-glicerinada. Todo o conteúdo das 
mesmas foi contado em microscópico óptico Leitz DIAPLAN, as fotomicrografias 
feitas por uma câmara digital Leica (aumento de 1000x).  Resultados preliminaes 
apontam chuva polínica com amplo domínio de esporos de pteridófitos em todas as 
estações do ano (62-96%), refletindo muito bem a vegetação da ilha.  Entre os esporos 
dominantes estão os de Cyathea copelanddi (28-39%), Pityrogramma calomelanos (5-
21%) e tipo Pteridium aquilinum (L.) Kuhn (5-11%). As  angiospermas estão  mal 
representadas na chuva polínica (4-38%), sendo Poaceae as mais frequentes, seguidas 
principalmente por Cyperaceae, Myrsine floribunda R. Br., Plantago trinitatis Rahn e  
Myrtaceae. Raros grãos de pólen de Alnus Mill., na chuva polínica de primavera, 
revelam transporte transcontinental sobre o Oceano Atlântico, provavelmente desde 
florestas do norte da África. A continuidade da pesquisa certamente permitirá 
aprofundar esses primeiros resultados,  inéditos para a Ilha da Trindade. (CNPq) 
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