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PREFÁCIO DA DHN

Há 41 anos, a Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) se vale da Ilha da Trinda-
de como ponto avançado de observação meteorológica em águas oceânicas brasileiras.

Na verdade, em 1957, no Ano Geofísico Internacional, foi estabelecido o Posto Ocea-
nográfico da Ilha Trindade (POIT), que permaneceu subordinado à DHN até 1986, quando se
deu a passagem para o Comando do 1º Distrito Naval.

Por esses motivos, a Trindade estará sempre ligada à Diretoria de Hidrografia e Nave-
gação.

A ilha é isolada, situando-se a cerca de setecentas milhas do continente, e, por caracte-
rísticas naturais, não dispõe de cais para atracação, o que faz aumentar muito as dificuldades
para o desembarque do material necessário ao dia-a-dia, ressaltando, uma vez mais, o
profissionalismo e a tenacidade daqueles que lá trabalham.

A rica obra que tenho a honra de prefaciar dará ao leitor excelente noção do trabalho
realizado sobre esse pequeno, mas importante, rincão de nossa Pátria.

Niterói, 23 de outubro de 1998.





PREFÁCIO

O presente trabalho de autoria do Dr. Ruy José Válka Alves, jovem e dedicado pes-
quisador, recentemente incorporado à equipe de cientistas do Departamento de Botânica do
Museu Nacional pela porta clara e isenta de um concurso de provas e títulos, tem o grande
mérito de voltar a colocar em evidência a Ilha da Trindade, bastião avançado da soberania
nas águas profundas do Atlântico Sul.

O autor apresenta dados sobre a história e geografia, a geologia e a geomorfologia,
a ecologia, a flora e fauna desta singular porção de um outro Brasil, tão diferente da massa
geologicamente estável do Brasil continental, o Brasil vulcânico erguido sobre as profundida-
des atlânticas e apenas emergido pelos topos de suas projeções singulares como Trindade,
Martin Vaz e Fernando de Noronha.

Conforme nos diz o título do estudo, tem ele um objetivo restrito apesar de reunir um
elenco diversificado e importante de informações, relatos e comentários sobre a Ilha nos sé-
culos que se seguiram à era das navegações, quando os europeus, tangidos pelas dificuldades
da vida nos tempos de então, e pela avidez de apropriação de riquezas e bens materiais, se
lançaram à ocupação de outras terras do Novo Mundo, na África, na Ásia e na Oceania,
apoderando-se do capital que os conduziu aos esplendores do século XIX e ao desenvolvimen-
to alcançado no presente século.

A história da destruição da cobertura vegetal de Trindade é claramente apresentada
e discutida no texto que, em realidade, é um relato trágico da incapacidade do homem ociden-
tal de entender, conviver e adaptar-se à sobrevivência das florestas que integram o patrimônio
vivo do planeta.

Conforme seu objetivo, que aparece no título do ensaio, faz o Dr. Ruy Alves um levan-
tamento pormenorizado da maioria dos cientistas que visitaram Trindade e dos materiais e
conclusões que cada um deles coletou ou elaborou. As questões pendentes, as dúvidas existen-
tes, as espécies não mais encontradas, tudo isso é discutido e posto numa linha de pesquisas e
de busca de solução. Dessa forma um dos resultados mais significativos do trabalho é uma
atualização do levantamento florístico que ora se eleva a aproximadamente 120 espécies.

Nessa parte são abordadas as coleções feitas por entidades e especialistas diversos,
sobressaindo a participação dos botânicos e biólogos do Museu Nacional, mercê das contri-
buições de Bruno Lobo (1916), dos participantes da Expedição João Alberto (1950), de Johann
Becker (1965) e recentemente do próprio Ruy Alves.

Os resultados da Expedição João Alberto, significativos porém não publicados, dor-
mem em esquecidos relatórios e são discutidos no trabalho em consideração.

Mas Trindade não é somente um problema científico. Trindade faz pensar no século
XXI a cujas portas nos achamos e no ciclo científico e tecnológico cujo início estamos a ver.
Este é um importante ponto da vida do Brasil, como nação e como estado, que nos parece
ausente das cabeças pensantes de nossos dirigentes e legisladores voltados para problemas
mais terra a terra e suas quizilas políticas e de suas pestúnculas regionais.

Trindade é em si um problema de gestão de recursos naturais. O que ocorre em Trin-
dade é o que ocorre no Brasil. Trindade é o micro e o Brasil o macro. Nela a destruição do
patrimônio natural chegou a situações extremas. Pode assim ser ela um laboratório para a
recuperação florestal de sua área cujos resultados poderão, certamente, servir à elaboração
das diretrizes para recuperação e prosperidade do Brasil continental, também tão devastado
e tão carente de uma gestão ecológica bem orientada.
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Louva o autor o esforço de nossa Marinha que vem mantendo essa disjunção territorial
brasileira e que já desenvolveu a consciência de que sua tarefa depende e dependerá basica-
mente da recuperação florestal de Trindade.

É hora de despertar o CNPq para os problemas realmente prioritários da pesquisa
brasileira, aplicada às grandes questões nacionais. Ou o Brasil acorda, se desburocratiza e
estabelece a política científica racional, ágil e inteligente, aumentando dotações, identifican-
do centros de excelência e preparando o recrutamento de novos pesquisadores e dessa forma
reestruturando novas equipes executantes de uma política florestal dinâmica ou, caso contrá-
rio, o Brasil, se comparado à velha Europa de que se diz “que passado tem ela”, - dele caberá
dizer “que futuro teria ele ?’.

Uma coisa é certa:  Se a nossa Marinha tiver condições de levar avante seu projeto de
recuperar as florestas da Ilha da Trindade, poderá contar com o apoio do nosso Museu Naci-
onal, qualificado tal como ela de Instituição Nacional, em cujo laboratório trabalham o Dr.
Ruy José Válka Alves e uma plêiade de colegas tão preparados e interessados em prestar
serviços à Nação, quanto ele mesmo, nesta encruzilhada do destino nacional em que nos en-
contramos. Isto porque de todas as instituições científicas nacionais é o Museu Nacional o
que se debruçou com maior freqüência e intensidade sobre problemas biológicos de Trindade.

Junho de 1997                               LUIZ EMYGDIO DE MELLO FILHO
Prof. Emérito - Departamento de Botânica,

Museu Nacional
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INTRODUÇÃO

A história natural das ilhas oceânicas brasileiras ainda nos reserva muitas incógnitas.
Por razões nebulosas, diversas expedições científicas importantes perderam ou deixaram de
divulgar seus resultados em publicações. Graças à falta de dados precisos e confiáveis, boa
parte dos artigos publicados sobre Trindade e Martin Vaz está repleta de especulações e equí-
vocos, que incluem a idade geológica, dados históricos e nomes científicos referentes à flora e
fauna. Com este livro, gostaria de preencher parte desta lacuna e apontar para a necessidade de
se continuar as pesquisas. Aqui também vale o lema “conhecer para poder preservar,” muito
em vogue nos dias de hoje. Resumir o que já foi feito me parece um ponto de partida indispen-
sável para pesquisas futuras.

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento
(U.N.C.E.D.), no Rio de Janeiro, em 1992, inaugurou uma nova era, em que o mundo se volta,
ainda que lentamente, para a importância do equilíbrio civilização-natureza.  A rigidez das
doutrinas cegas vem cedendo espaço à flexibilidade. Ficou claro que, na defesa da Pátria, as
nações e suas forças armadas teriam que enfrentar inimigos menos convencionais, como os
agentes causadores da degradação ambiental. Embora aparentemente novo, esse papel nunca
foi estranho à Marinha, que vem fornecendo apoio à pesquisa e conservação em Trindade pelo
menos desde 1916, para os pesquisadores oriundos do Museu Nacional, outras instituições e,
mais recentemente, aos biólogos do Projeto TAMAR

As limitações econômicas do pesquisador e das entidades de pesquisa, bem como os
critérios seletivos adotados pelos órgãos de fomento à pesquisa, raramente permitem a publi-
cação de trabalhos com a extensão do ora apresentado. A oportunidade de publicá-lo apareceu
graças ao interesse da Marinha, fiel guardiã da Ilha da Trindade. Sabendo que ainda restam
pontos a esclarecer, dúvidas a tirar e, certamente, alguns erros à corrigir, espero que o estimado
leitor consiga aproveitá-la de modo produtivo. As oportunidades são efêmeras. Se não as apro-
veitamos de imediato, geralmente desaparecem.





ABSTRACT

Trindade (South Trinity) is a Brazilian oceanic island erected from the atlantic abyss
by alcaline and mixed volcanic activity approximately 3 million years ago. The oceanic depths
in its vicinity reach 5800 m, and the emergent landmass rises 620 m above sea level, covering
9.28 km2. The brazilian military Marines keep an oceanographic and meteorological station on
Trindade. Martin Vaz is the largest of a small group of islands which belong to an archipelago
of the same name, located about 48 km east of  Trindade, thus being the easternmost brazilian
territory. Martin Vaz is uninhabited and poorly vegetated, but many marine bird species use it
for nesting grounds. The research of Trindade Island is historically intertwined with the birth
of the National Museum of Rio de Janeiro, in the second half of the 18th century, when the
Vice King of Portugal, Dom Luiz de Vasconcellos Souza, ordered the occupation of the Island
in 1783, specifically requiring that all specimens interesting to natural history be brought back.
The obtained material allowed the establishment of  the “House of Birds”, in Rio. The National
Museum was later founded partly on the basis of that collection. Sporadic research expeditions
were later conducted to Trindade and, very rarely, Martin Vaz. Several of these resulted in
publications, usually in sources that are presently hard to come by.

Though supported by historical discoveries, the present survey of the flora and
vegetation is mainly the result of five expeditions that the author undertook: in August 1994,
December  1994 – Feb. 1995, in June 1997 and another two trips in February and June 1998.
The floristic data is further enriched by the results of  3 expeditions of comparable duration,
executed by J. Becker over 30 years before. Most of the specimens documenting the floristic
data are in the R herbarium at the National Museum in Rio de Janeiro, of the Federal University
of Rio de Janeiro. During the Von Martius Expedition, the author had the privilege of working
in the field for over 2 months with the naturalist Johann Becker, who intends to elaborate on
Trindade’s zoological aspects  in a separate publication. The zoological data included herein
should thus be considered a preliminary compilation, with due citations of the author.

The present survey intends to circumscribe the available relevant data on the natural
history of the studied islands, with special emphasis on their botany, thus permitting the efficient
management of these conservation areas. Hence all the scarce literature available to the author
on the subject is provided, even though not all of it is mentioned in the text.  The vegetational
data used in describing the extant plant communities were obtained using methods of the Braun-
Blanquet phytocoenological school, such as the use of relevés with the combined scale of
dominance and sociability. Each species in the flora is provided with its predominant
Raunkiaerian life forms and other relevant data on the chorology, significance to the flora and
known distribution. Floristic similarities with other volcanic and oceanic islands are briefly
discussed. Maps of extant and potential vegetation of Trindade are provided. For comparison,
the results of a brief survey of Martin Vaz island are also provided.

keywords: Ilha da Trindade, South Trinity, Insular Flora, Martin Vaz, Vegetation, Volcanic
Islands.





RESUMO

Trindade é uma ilha oceânica brasileira que foi erguida há aproximadamente 3 mi-
lhões de anos da zona abissal do atlântico por vulcanismo básico e misto. As profundidades
oceânicas ao redor da Ilha atingem 5800 m, e a parte emersa da Ilha atinge 620 m, cobrindo
9.28 km2. No lado E da Ilha a Marinha brasileira mantém um Posto Oceanográfico com uma
Estação Meteorológica. Martin Vaz é a maior Ilha  de um pequeno arquipélago, localizado
aproximadamente 48 km a leste de Trindade, sendo portanto o território mais oriental do Bra-
sil. É desabitada e tem pouca vegetação, sendo entretanto um ponto significativo de nidificação
de diversas aves marinhas. Historicamente a pesquisa da Trindade se entrelaça com os inícios
do Museu Nacional, na segunda metade do século 18, quando o Vice Rei Dom Luiz de
Vasconcellos Souza ordenou a ocupação da Ilha em 1783, explicitamente determinando que se
trouxesse dela todo material interessante de história natural. Estabeleceu a “Casa dos Pássa-
ros”, com base em cujo acervo foi fundado o Museu. Expedições esporádicas de pesquisa para
Trindade e, muito raramente, Martin Vaz foram realizadas posteriormente. Várias resultaram
em publicações que hoje, em grande parte, são obras raras e de difícil acesso.

Além de contabilizar as descobertas históricas, o presente estudo de flora e vegetação
é resultado de 5 expedições: em agosto de 1994, de dezembro de 1994 a fevereiro de 1995,
junho de 1997, fevereiro e junho de 1998. Os dados florísticos são enriquecidos pelos resulta-
dos de 3 outras expedições de duração comparável, realizadas por J. Becker há mais de 30
anos. A maior parte das exsicatas encontra-se depositada no herbário do Museu Nacional (R),
da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Durante a Expedição Von Martius, por mais de 2
meses, o autor teve o privilégio de trabalhar na Ilha da Trindade com o naturalista Johann
Becker, que pretende elaborar uma publicação sobre a zoologia da Ilha. Alguns dados zoológicos
inéditos aparecem nesta obra em caráter complementar, sendo o crédito delegado aos respectivos
autores.

A obra visa reunir os dados disponíveis relevantes à historia natural das ilhas estuda-
das, enfatizando aqueles relevantes à botânica, permitindo um manejo eficiente dessas áreas
de preservação. Por isso a escassa literatura disponível foi incluída na íntegra, ainda que o
texto não se refira à todas as obras. Os dados vegetacionais utilizados na descrição das comu-
nidades vegetais atuais foram obtidos utilizando os métodos da escola fitocenológica de Braun-
Blanquet, tais como o uso dos relevés e da escala combinada de dominância e sociabilidade.
Cada espécie listada é acrescida de sua forma de vida Raunkiaeriana e outros dados relevantes
sobre corologia, significância  para a flora, e distribuição conhecida. As similaridades florísticas
com outras ilhas oceânicas e vulcânicas são brevemente discutidas. O trabalho inclui mapas de
vegetação atual e potencial da Ilha da Trindade. Os resultados obtidos num breve estudo da
Ilha de Martin Vaz são fornecidos a título de comparação.

palavras-chave: Ilha da Trindade, Flora Insular, Martin Vaz, Vegetação, Ilhas Vulcânicas
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ABREVIAÇÕES, CONVENÇÕES E SÍMBOLOS

DHN = Diretoria de idrografia e Navegação
E = leste
FN = Fuzileiro Naval
IUCN = União Internacional para a Conservação da Natureza.
Ma = milhões de anos
m s. m. = do Latim: “metra supra mare” (altitude em metros sobre o nível médio do mar).
N = norte magnético
POIT = Posto Oceanográfico da Ilha da Trindade, fundado em 1958.
R = Sigla do herbário do Museu Nacional
S = sul
s. lat. = sensu lato
W = oeste
ø = diâmetro  [[alt+L]]

As formas de vida de Raunkiaer são indicadas do seguinte modo: C = caméfita, E = epífita, F
= fanerófita, G = geófita, H = hemicriptófita e T = terófita. No caso de espécies com mais de
uma forma de vida, é indicada a principal.

Convenção: O termo “Ilha” no texto se refere à Ilha da Trindade. A Ilha de Martin Vaz é
sempre referida no texto por extenso.
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OBJETIVOS

O objetivo principal deste trabalho é fornecer os subsídios necessários de história
natural, principalmente geobotânicos, para um manejo eficiente da Ilha da Trindade e Arqui-
pélago de Martin Vaz, priorizando a conservação dos solos restantes, recuperação das fontes
de água potável e preservação das espécies endêmicas de fauna e flora. Os objetivos dos traba-
lhos de campo eram: descrição  e mapeamento das comunidades vegetais terrestres da Ilha da
Trindade, atualização da lista florística da Ilha,  levantamento pormenorizado da situação eco-
lógica da vegetação e dos solos, complementação dos dados pedológicos e geológicos,
complementação do levantamento da fauna de invertebrados e investigação florística do arqui-
pélago de Martin Vaz. Os estudos acima visam fornecer subsídios sólidos para a urgente recu-
peração do ecossistema terrestre da Ilha da Trindade, essencial para a manutenção do POIT.
Como objetivo secundário a presente obra visa resumir toda a bibliografia pertinente à história
natural da Ilha da Trindade e Arquipélago Martin Vaz, bem como obras relevantes às demais
ilhas oceânicas, seja em livros, artigos científicos, revistas ou jornais, de modo que qualquer
pesquisador interessado possa localizar as obras existentes.





MATERIAL & MÉTODOS

FLORISTICA: Durante todas as viagens foram feitas exsicatas e/ou amostras fixadas
em etanol à 70% ou FAA, de todo material botânico fértil e disponível. Pela primeira vez
foram fixadas em meio líquido varias partes de Plantago trinitatis, Cyathea copelandii e Cyperus
atlanticus, para estudos anatômicos, que já estão em andamento no Museu Nacional. O mate-
rial foi incorporado às coleções do Herbário do Museu Nacional (R). Duplicatas de algumas
famílias foram enviadas à especialistas e, após a determinação, depositadas em outros herbários.
O Index Kewensis em CD-ROM 2.0 (1997) foi adotado na maior parte da nomenclatura das
espécies de fanerógamas. Algumas espécies foram, entretanto, tratadas por outros meios, já
que na referida obra, em certos casos, foi verificada a inclusão de algumas espécies de deter-
minado gênero em uma família, e o restante noutra. As siglas de herbários seguem HOLMGREN,
HOLMGREN & BARNET (1990). No caso de Entada Adans., a classificação peculiar de
WAGNER, HERBST & SOHMER 1990 pareceu mais atualizada, apesar do uso do nome
Fabaceae no lugar de Leguminosae para incluir, indistintamente, as Fabaceae, Caesalpiniaceae
e Mimosaceae.

ECOLOGIA VEGETACIONAL: Para os estudos das comunidades vegetais, foi usada
a metodologia usual de relevamento, peculiar à Escola de Braun-Blanquet ou Zurich-Montpellier
(BRAUN-BLANQUET 1983, MORAVEC 1994). Foram executados mais de 100 relevés de
vegetação. Nos relevés, os valores de dominância e sociabilidade das espécies foram estima-
dos  usando a escala combinada com 7 índices,  na forma apresentada por MORAVEC (1994).
Como os grupamentos vegetais da Ilha não estão estabilizados, a descrição da vegetação se
limitou à síntese tabelar dos dados, evitando o estabelecimento de hierarquia peculiar à Escola
supra. No lugar do complexo Código de Nomenclatura Sintaxonômica (BARKMAN et al.,
1986), optou-se por seguir a recente proposta de simplificação de REJMÁNEK (1997).

PEDOLOGIA: Foram realizados 100 sondagens de profundidade do solo seguindo a
metodologia de RAMENSKIJ (1952). Na Fazendinha foram obtidas duas amostras de solo
vulcânico inerte com a finalidade de análise palinológica, nas profundidades de 50 e 550 cm.
Em outras amostras, colhidas na superfície abaixo das árvores de Sideroxylon, de cajueiros e
na horta do POIT, foram efetuadas análises pelo Centro Nacional de Pesquisa de Solos da
Empresa Brasileira de Agricultura e Pecuária (EMBRAPA), que fez análise mineralógica da
fração de argila por difratometria de raios-x, obtida em difratômetro Rigaku, modelo D.MAx
II A, Radiação CuKa=1,5405Ã, com as Condições de Programação :  (1)- Fendas 1o DS; 0,33mm
RS; 1o SS; filtro de Ni; (2)- Voltímetro 30 a 35 kV, (3)- Amperímetro 20 mA; (4)- Amplitude
de varredura 20 = 2o - 40o; (5)- Velocidade de Varredura 2o/min. (6)- Taxa de contagem 2.000
cps; (7)- Constante de Tempo: 1 seg.; (8)- Velocidade da carta: 10mm/min.  As amostras foram
analisadas em condições naturais e sob tratamento completo (desferrificação, saturação com
K+ e Mg++, glicolagem e aquecimento nas temperaturas de 110, 350 e 550 oC), seguindo a
metodologia de JACKSON (1965). As lâminas foram montadas, de forma orientada, pelo mé-
todo do esfregaço e os difratogramas foram interpretados segundo as tabelas de BRINDLEY &
BROWN (1980), THOREZ (1976) e REYNOLDS & MOORE (1989).

MAPEAMENTO: As escalas adotadas para a terminologia de relevo deste trabalho
combinam JENÍK (1964), e MORAVEC (1994:155), segundo os quais hipsorelevo é represen-
tado por cadeias montanhosas mais altas que 300 m, determinando alterações significantes do
regime de temperaturas de grandes áreas. Nesta categoria se enquadram os 3 principais picos
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da Ilha, com 620 m s. m. Macrorelevo é representado por distâncias em quilômetros ou milhas,
ou por variações de altitude de 200-300 m. O  mesorelevo, por sua vez, representa distâncias
em centenas de metros ou variações de altitude de 50-100 m. O microrelevo trata de distâncias
em unidades de metros ou variações de altitude < 50 m. O nanorelevo é mensurado em centí-
metros. Em todas essas escalas, a Ilha apresenta grande heterogeneidade de texturas. A diver-
sidade de microambientes resultantes poderia abrigar uma flora muito mais rica e diversificada
do que a atual. Foi confeccionado um mapa de vegetação atual da Ilha da Trindade, discernindo
as principais comunidades.  Um mapa de vegetação potencial da Ilha foi elaborado com base
na distribuição de relitos de vegetação e solo orgânico, bem como a presença de troncos pre-
servados de Colubrina glandulosa. O conceito de vegetação potencial (sensu MIKYSKA et
al., 1968-1972), é aqui utilizado para designar as formações vegetais que, mantido o clima
atual, estariam presentes na Ilha se ela nunca fosse submetida à ação antrópica. O grau atual de
devastação da flora não permitiu uma descrição tão minuciosa da vegetação potencial quanto
as realizadas na Europa central (op. cit.). Por oportuno foi realizada uma correção de alguns
dados cartográficos e foram executadas coletas complementares de minerais e rochas e de
fauna marinha.

ILUSTRAÇÕES: Quando não houver outras indicações no rodapé, as fotografias e
ilustrações são originais. Foi utilizado equipamento fotográfico Nikon e Praktica, principal-
mente com películas Fujichrome Velvia  (ISO 50) e Kodak Ektar (ISO 25). O diagrama climá-
tico da Estação Meteorológica da Ilha da Trindade foi elaborado pelo método de WALTER et
al. (1975), à partir de dados fornecidos pela DHN.

BIBLIOGRAFIA: O levantamento bibliográfico foi o mais completo possível no decorrer
de todo o trabalho. A bibliografia listada ao final da obra visa reunir todas as obras relevantes à
história natural que me foi possível encontrar. Nem todas as referências são citadas no texto. Quan-
do oportuno, as referências são seguidas de breves comentários entre colchetes.



GEOGRAFIA

A Ilha da Trindade e o arquipélago Martin Vaz constituem Território Federal do Brasil,
estando sob o domínio do Ministério da Marinha. Os territórios são administrado pelo Primei-
ro Distrito Naval, que mantém o Posto Oceanográfico da Ilha da Trindade, onde a Estação
Meteorológica da DHN desempenha um papel fundamental na previsão meteorológica, essen-
cial para a navegação em grande parte do Atlântico Sul. Segundo LEAL (1991), a plataforma
insular submersa de Trindade tem uma superfície de 32 km2 .

Figura 1: Localização das 4 ilhas oceânicas do Brasil.

As coordenadas para a Ilha da Trindade: Lat.: 20 o 29-32' S & Long.: 29 o  17-21' W; são
atualmente tidas como corretas. As coordenadas geográficas, as elevações dos picos e as cur-
vas de nível medidas em diferentes épocas por diferentes especialistas apresentam, entretanto,
discrepâncias muito acentuadas. Uma placa diante da rampa de desembarque do POIT infor-
mava, até 1997, a posição da Ilha da Trindade como sendo 20 o 30' S x 29 o 19' W.  Já Mario
Rodrigues de Souza, Astrônomo do Observatório Nacional, informa no marco de bronze de
Outubro de 1917, diante da casa de comando, os valores de 20 o  30' 18,5"S x 12 o   57' 15,7" W
para a posição da Ilha. Essa longitude se aproxima mais da correspondente à Ilha de Ascensão.

Um século antes da Expedição “Von Martius”,  narra-nos WAPPAEUS (1884:34-35):
“Considera-se também como do Brasil a Ilha da Trindade e adjacentes ilhotas de Martin Vaz.
É uma massa rochea, que mede 3 milhas de N.O. para S.E. sobre a largura de 1 a 1,5 milhas.
Seu pico central eleva-se de 2020 pés inglezes acima do nível do mar. Só está coberta de
alguma vegetação e essa mesma rasteira a E. e S. As fontes de água potável que existiam em
outro tempo parece que têm secado; as árvores que então cobriam as partes mais elevadas da
ilha morreram. Não tem bom porto, e é deshabitada; não existem a respeito d ‘ella dados
fidedignos colhidos nestes últimos tempos.”

Do trabalho de RIBEIRO (1951), sabemos que Trindade dista 1140 km do ponto denomi-
nado “Porto da Fruta” no Espírito Santo, situando-se no paralelo de Vitória. O Arquipélago
Martin Vaz se localiza 48 km a leste da Trindade. Foram feitos pelo menos 6 mapas topográfi-
cos de Trindade, de precisão variável, todos com topinímias parcialmente divergentes. Neste
trabalho seguimos o mapa geológico do ALMEIDA (1961), acrescentando algumas informa-
ções de acordo com a toponímia praticada pela guarnição do POIT. Houve ainda uma tentativa
de refazer quase toda a toponímia pelos presos políticos, em seu levantamento (1924-1926),
listada por RIBEIRO (1951), mas preferimos aqui dar prioridade aos nomes mais antigos. A
tarefa proposta está longe de completa, mas esperamos que nossa ordenação de informações
contribua para elucidar pelo menos algumas das dúvidas. A toponímia usada por ALMEIDA
(1961) foi considerada bastante atualizada, e a esta somamos os nomes encontrados no mapa
executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Submarinas, que acompanha a obra de MAYER
(1957), e nomes usados atualmente pelos ocupantes da Ilha.
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Figura 2: Mapa de Trilhas da Ilha da Trindade.
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Para designar os principais acidentes geográficos da Ilha da Trindade, os navegantes e
naturalistas ingleses usaram nomes que diferem da toponímia portuguêsa. Torna-se portanto
necessário apontar os sinônimos topográficos dos dois idiomas, fornecendo sua localização
relativa. “Archway” (Calçada do Túnel) corresponde ao Terraço largo que dá acesso às duas
aberturas do Túnel, pela borda do Morro do Paredão, “Ninepin” (Monumento) é um Pico roli-
ço no extremo NW da Ilha. “Cascade” (Cachoeira , Cascatona ou Cascata) é o córrego que
desagua na Enseada da Cachoeira, a SSE do “Eme”. “Pier”  (?): Projeção (dique) de lava preta
que se extende mar adentro da praia do “M”, e que foi utilizada para o desembarque do bote de
alguns navios ingleses. Fica a ca. 200 m da foz da cascata. “Crown Rock” (Pico Verde?) : Pico
cuja encosta abrupta e articulada se ergue da margem esquerda da afluente E do Córrego da
Cachoeira. “Sugarloaf” (Pão de Açucar): Alto pico de fonolito entre o fundo do vale da Praia
das Tartarugas e o mar, a E da Praia do Príncipe. “Noah’s Ark” (Morro do Paredão) é o pico no
extremo SE da Ilha, no qual se encontra o Túnel.

A localidade antigamente denominada Fazendinha ou Fazenda fica a W do Pico São
Bonifácio, ao passo que atualmente assim é chamada também outra localidade, que corresponde
à parte W da sela (“Platô”) que liga os picos Trindade e Desejado. COPELAND (1882) anotou
em seu mapa as suas duas localidades de desembarque na Ilha: “Erste Landung” = Praia do
“M”, e “Zweite Landung” =Praia do Andrada, próximo ao Morro das Tartarugas.  O restante da
toponímia atual, em Português, pode ser encontrado no mapa de trilhas.





CLIMA

A estação meteorológica começou a ser montada na Ilha por ocasião do ano geofísico
internacional, em 1957. Na opinião do Comandante Moreira da Silva, narrada por MAYER
(1957:37-38), “O posto Meteorológico da Trindade possibilitará a previsão do tempo com um
avanço de 5 dias, porque a Ilha se encontra na zona de origem da massa de ar tropical marí-
tima que se dirige para o continente, “ventos de nordeste”, como aqui se denominam, e que
duram pelo menos meio ano.” A Marinha tinha intenção de montar 3 estações: Uma foi mon-
tada praticamente ao nível do mar, perto do POIT, onde funciona até hoje. Outra começou a ser
construída na “lombada do príncipe”, a 300 m s. m., onde também funcionou uma estação
sismológica, e a terceira estação devia funcionar no alto do Pico Desejado, a 600 m s. m.
(MAYER 1957:37-38). A figura seguinte fornece o diagrama climático da Ilha, confeccionado
seguindo o modelo de WALTER et al. (1975). Segundo o manual fornecido à guarnição do
POIT em Novembro de 1996 pelo Comando do Primeiro Distrito Naval, “O clima é do tipo
oceânico tropical. A temperatura média anual é de 25,2 oC, sendo o mês de fevereiro (30,2
oC) o mais quente do ano, e o de agosto (17,3 oC) o mais frio. Entre os meses de abril e
outubro, a Ilha sofre invasões periódicas de frentes frias, provindas do polo (em geral, uma
por semana).” As temperaturas médias mensais são quase uniformes, oscilando entre 22 e 25
oC. Para Martin Vaz podemos supor clima comparável, ainda que a precipitação seja um pouco
menor, proporcional às dimensões.

       Figura 3: Diagrama climático da Estação Meteorológica da Ilha da Trindade





GEOLOGIA & GEOMORFOLOGIA

A Ilha da Trindade bem como as ilhotas componentes do Arquipélago Martin Vaz
representam o extremo oriental da “Cadeia Vitoria - Trindade”, cujos altos fundos constituem
os cumes de uma cadeia intermitente de extintos vulcões submarinos, com idades decrescentes
no sentido oeste - leste (Figura 4).

Figura 4: Mapa e perfil da cadeia vulcânica de montes submarinos “Vitória - Trindade”.

Sabe-se pouco sobre a geologia das ilhas do Arquipélago de Martin Vaz. A análise de
duas amostras de rocha acusou hauynito e ankaratrito, sendo que a primeira rocha só era co-
nhecida de um exemplar da Westfália na Alemanha (SCORZA 1964). Nossa expedição trouxe
ca. de 100 kg adicionais de rochas, que estão sendo analisadas pela equipe de geólogos do
Museu Nacional. O topo da Ilha de Martin Vaz é quase plano, sendo metade ocupada por
vegetação herbácea e a outra desnuda, com um ninhal de atobás que resulta numa camada de
solo supernitrificado, na superfície do qual há fragmentos de rocha espalhados. O estudo geo-
lógico mais completo da Ilha da Trindade, até o presente, é sem dúvida o de ALMEIDA (1961),
que estima sua idade em ca. 3 milhões de anos, com base em datações K/Ar de amostras de
rochas, propondo uma origem Pleistoceno-Pliocênica para as rochas do Complexo Trindade,
origem Pleistocênica para a Formação Morro Vermelho e Pós-Pleistocênica (Wisconsin) para
a formação Valado. FERNANDES et al. (1985) consideram o Vulcão do Paredão a parte mais
jovem da Ilha, com apenas 5000 anos. Os vestígios intactos da cratera do Vulcão do Paredão
levaram CARNEIRO & ALMEIDA (1990:36) à sugerir que a Trindade seria a Ilha vulcânica
mais jovem do Brasil (p. 30) e, que dos vulcões oceânicos do Brasil, o do “Paredão” em Fernando
de Noronha [Trindade?] teria 1,8 Ma. Entretanto, já em 1961, ALMEIDA (1961:77) informa
que a inexistência de sedimentos intercalados e de material fóssil em Trindade torna essas
estimativas muito imprecisas, e que: “A análise da idade de sua flora e fauna, particularmente
se também forem consideradas as dos rochedos de Martim Vaz, poderá um dia trazer novos
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esclarecimentos à questão.” Segundo esse mesmo autor, a fase vulcânica mais jovem é a do
Morro Vermelho, sendo esta sugerida como pleistocênica, enquanto a seqüência Desejado é
provavelmente pre-glacial. RUSCHI (1950:18) afirma ser esta Ilha da era Mesozóica, (o que
representaria entre 245 e 65 milhões de anos, isto é, pelo menos 21 vezes mais que a idade
apontada pelos estudos geológicos.) VALENCIO & MENDIA (1974), estudaram várias rochas
da Trindade,  comparando as idades paleomagnéticas e radiométricas. As leituras
paleomagnéticas da Seqüência Trindade revelaram maior idade para uma amostra do Pico N.
S. de Lourdes (6,4 M.a.) e aproximadamente 2,5 M.a. para os fonolitos da Praia do Príncipe,
Pico Branco, Pico Preto e Pico do Vigia, bem como para um nefelinito da Praia dos Cabritos e
um tinguaito da Crista do Galo. O Tannbuschito da formação do Valado teria em torno de 1,2
M.a. Ainda segundo estes últimos autores, as leituras radiométricas confirmam as idades do
Pico do Vigia, Ponta do Valado e Pico N. S. de Lourdes. Dados de idade das ilhas oceânicas
são importantes para o estudo dos seus ecossistemas terrestres, sobretudo para a interpretação
da formação de suas floras. Dados petrológicos e mineralógicos são fundamentais para a com-
preensão da pedogênese (formação de solos). Pelo esquema dos estágios de formação das ilhas
vulcânicas apresentado por (WAGNER, HERBST & SOHMER 1990:22-25), Trindade se en-
contra no quinto estágio, chamado de estágio erosional. Nesta fase os vulcanismos construti-
vos já cessaram e há forte erosão da topografia vulcânica original, formando vales profundos e
platôs aluviais.

Por não ser densamente habitada, a Ilha da Trindade não teve a devida atenção dos
topógrafos, e as altitudes dos seus picos continuam com valores estimados. Nossa expedição
encontrou recentes anotações no livro de visitantes do comando do POIT, da excursão de 28/
07 a 03/08 de 1993, de uma equipe do IBGE composta por 5 pesquisadores. Encontramos boa
parte dos 19 pontos de triangulação (marcados por “chapas padrão IBGE”, de bronze), estabe-
lecidos  pela equipe.  Os dados de longitude, latitude e altitude foram estabelecidos apenas
para 9 desses pontos, dos quais 8 ficam nas cercanias do POIT. Os dados referentes ao marco
8110001 (alto do Pico Desejado), bem como aos demais picos que seriam de interesse para
este trabalho, não foram estabelecidos. Assim temos que nos contentar com dados altimétricos
mais antigos, fornecidos à seguir. Os dois picos mais altos, Desejado e Trindade, segundo o
ALMEIDA (1961), têm 620 m s. m. cada. Alinhando-se o ponto mais alto desses dois picos, so-
bressai acima deles o ápice do pico São Bonifácio, cuja altura estimamos em 625-630 m s. m.

No Vale Verde, em Trindade, foi documentada uma formação que lembra muito as
morenas típicas de ação glacial.  Na superfície das pedras há ranhuras características, que são
comuns nas pedras de morenas glaciais, e que são também conhecidas de outras ilhas vulcâni-
cas, (de idade comparável.) Nas Ilhas do Havaí há morenas semelhantes, que foram interpreta-
das por alguns autores como evidência de glaciação. O topo de Mauna Kea, por exemplo, foi
coberto quatro vezes por uma capa de geleira com mais de 150 km de área (vide WAGNER,
HERBST & SOHMER, 1990:31-32). Segundo esses autores, as glaciações globais rebaixaram
o nível do mar em até 130 m, afetando também o Havaí. Nesses períodos, 4 das ilhas havaianas
faziam parte de uma única ilha maior, por períodos superiores a um milênio. Segundo o manu-
al de navegação DH1-II-11 da Marinha (pp. 197- 200), Martin Vaz e Trindade representam os
cumes de montes submarinos cujas bases ficam a 5800 m de profundidade, e portanto não
podiam compor uma mesma ilha.

Algumas encostas (mesorelevo) da Ilha erguem-se abruptamente do mar por paredões
verticais, como é o caso da crista que separa o litoral NE do N. Em outros, essas encostas são
precedidas por uma plataforma pouco elevada acima das marés, com poucos metros de largura,
como a que circunda o Morro do Paredão. Na maioria dos casos as encostas bastante íngremes
são precedidas por um platô inclinado suavemente ao mar, de grande área, como aquele que
separa a Praia dos Portugueses da Praia dos Cabritos, ou o que se ergue acima da Praia do
Príncipe. As praias da Ilha são de naturezas extremamente variáveis. As Praias dos Portugue-
ses, das Tartarugas, do Príncipe e do “M” são formadas por areia branco-amarelada, de textura
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fina, composta inteiramente por carbonato de cálcio (restos de conchas e algas calcárias), que
compõe a faixa sob influência das marés. Na praia diante do POIT e principalmente, na Praia
Norte do “M”, essa areia calcária se mistura com outra areia de granulometria parecida, com-
posta de grãos de um mineral denso, cor-de-chumbo. Em 29/02/1996, Wanderlei Alves de
Souza, do Depto. de Geologia do Museu Nacional, realizou um teste de reação com ácido
clorídrico e tiocianeto de potássio, e comprovou que essa areia é à base de ferro. Curiosamen-
te, a ação das ondas faz com que esta areia metálica, muito mais densa do que a calcária, se
deposite em uma camada superior. Esta faixa é seguida, dentro do mar, por uma faixa de arre-
cifes de algas calcárias (Figura 7 - J), que EKMAN (1953) atribui ao gênero Lithothamnion, e
JOLY (1950) a Lithothamnium. Segundo PEDRINI et al. (1989), os arrecifes aparentemente
são formados pela alga verde calcária Halimeda tuna Lamaroux. Os arrecifes calcários se al-
ternam com diques de fonolito duro e aparecem pouco acima da superfície da água apenas nas
marés vazantes. O mesmo tipo de arrecife aparece com freqüência também em praias, como as
do Noroeste, a dos Farilhões, a dos Cabritos, a do “M”, e nas enseadas do Parcel das Tartaru-
gas. Os arrecifes não ocorrem com tamanha freqüência na praia do Túnel, do Príncipe, da
Ponta Norte, e na praia que separa o Parcel das Tartarugas do Túnel. A granulometria da areia
da Praia do Parcel vai aumentando na medida que o observador se afasta do Túnel rumo à Praia
das Tartarugas. Perto do Túnel os grãos têm diâmetro de ca. de 1mm, e na divisa com o Parcel
já atingem 4-5 mm. Essa areia é composta de grãos de rocha vulcânica de pouca densidade,
arredondados e irregulares, com 3 cores distintas em proporções quase iguais: vermelho-tijolo,
marrom avermelhado escuro e ocre amarelado. Entre esses grãos minerais, quase não há grãos
calcários, mas em um trecho mediano do Parcel, aparecem blocos de um conglomerado dessa
areia, secundariamente cimentados por carbonato de cálcio, o que poderia caracterizar os cha-
mados beachrocks. A Praia dos Cabritos tem uma parte composta de seixos rolados médios,
com ca. 3-15 cm de diâmetro, de superfícies bem lisas, que separa a faixa de areia calcária da
água com os arrecifes. O mesmo ocorre no lado N da Praia dos Portugueses. Nesta, a partir do
cais do POIT, há um aumento gradual do diâmetro médio dos seixos da praia pedregosa. Abai-
xo das escarpas do platô elevado que separa o POIT, no ponto chamado de “Chupa”, da Praia
dos Cabritos, os seixos rolados são muito grandes, em média com 30-50 cm de diâmetro. Esses
grandes seixos também compõem a prainha ao lado da piscina na Ponta Norte. Em geral as
pedras nas praias voltadas para o lado do Atlântico (E) têm aspecto de seixos rolados, enquan-
to que as das praias voltadas para o Brasil (W) são irregulares, com as bordas abruptas, rara-
mente arredondadas. Há poucos seixos nas praias do leste. As pedras menos roladas compõem
as praias dos Farilhões, do “M”, e as do Noroeste, havendo nelas variadas proporções de sei-
xos mais ou menos rolados. As praias são geralmente de contorno levemente côncavo. Entre a
ponta norte e noroeste há uma enseada interessante por ser protegida nas laterais por 2 diques
ou cristas de fonolito que avançam mar adentro. As paredes internas desses diques apresentam
um terraço longitudinal - um tipo de calçada - a ca. 1 m acima do nível médio das marés. O
interior da enseada é ainda protegido das ressacas por um arrecife sólido de Lithothamnium,
que forma uma barragem submersa. Esta provavelmente emerge nas marés vazantes, como
ocorre com os arrecifes da Praia dos Portugueses, dos Cabritos e das Tartarugas. No vale desta
última encontramos vestígios subfossilizados de formação de arrecifes calcários, encrustados
em afloramentos de fonolito, depositados ao longo da fronteira entre a duna de areia e o pé do
morro N. S. de Lourdes e Pão de Açucar. As rochas mais baixas no sopé do Pão de Açúcar são
encrostadas por briozoários ciclostômios (Tubulipora ?), que constituem prova irrefutável de
que o vale inteiro, ora ocupado pela duna de areia calcária, era antigamente uma enseada, pela
qual o mar atingia o sopé do Pão de Açucar. Da areia calcária entre os Morros das Tartarugas e
N. S. de Lourdes, erguem-se estruturas tubulares que lembram corais. Uma escavação porme-
norizada da localidade revelou tratar-se de fulguritos, isto é, de concreções tubulares criadas
pela fusão dos grãos de areia por ocasião do impacto de um raio, e rendeu um fulgurito de 72
cm de comprimento, que se fragmentou por ocasião do transporte. A existência de fulguritos
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calcários não era conhecida até o trabalho da equipe do Museu Nacional (ZUCOLOTTO, ALVES
& ANTONELLO, 1997). Outro fulgurito, constituído de tufo fundido, foi encontrado no topo
do Pico Desejado. Os fulguritos de Trindade são aparentemente menos ramificados do que os
que se formam em areias silicosas (veja NEWCOTT & MENZEL 1993:89).

Acima das praias e platôs, há as escarpas das montanhas, compostas de um mosaico
de aventais de talude e de afloramentos vulcânicos, extremamente acidentados. Em geral os
morros na parte Sul da Ilha apresentam topos mais ou menos planos, as vezes um tanto abau-
lados. No lado Norte da Ilha, há além desses cumes mais planos também um sistema de cristas
agudas e “agulhas”, a exemplo do Obelisco, que interligam os picos principais. O Monumento,
que se ergue separando duas das praias do Noroeste, é uma formação cilíndrica alta de ápice
abaulado.

Em geral, o microrelevo da Ilha da Trindade é muito acidentado. Observadas de longe,
as escarpas e os platôs muitas vezes parecem gramados planos, o que proporcionaria fácil
locomoção ao andarilho. Na realidade, observadas de perto, revelam uma textura
acidentadíssima, por vezes praticamente intransponível. As pedras e voçorocas, em muitos
casos ocultas pela vegetação rasteira, estão dispostas de tal maneira que tornam a locomoção
uma tarefa árdua e perigosa. Por isso o julgamento da transponibilidade do terreno não é prati-
cável à distância, e deve ter sido responsável pelo julgamento errôneo daqueles que, baseando-
se em observações feitas de bordo dos navios, no século passado julgaram possível e até mes-
mo tentaram praticar agricultura na Ilha (veja no capítulo “Observações Corológicas”).

As superfícies dos afloramentos de diversas rochas vulcânicas na Ilha geralmente têm
textura muito áspera. Diversas rochas apresentam cavidades resultantes de bolhas de gases
vulcânicos. A pronunciada articulação do micro e nanorelevo proporciona uma série de
microclimas compatíveis com distintas associações vegetais e suas faunas associadas. Assim o
carabídeo endêmico Liagonum beckeri Jeannel (ined.) só vive atualmente em uma área de no
máximo 5 m2, na qual um filme de água que escorre por cima de uma pedra no fundo do canyon
do Córrego do Barril, a 200 m s. m. Nesse ponto, ocorrem algas filamentosas que edificam um
microecossistema indispensável à sobrevivência da espécie. Isso ocorre principalmente graças
à vegetação que capta água atmosférica nos altos picos, e ao mesorelevo, que a conduz pela
calha do canyon até o ponto em que vive a população desta espécie, condenada à extinção. O
nanorelevo e microrelevo exercem papel fundamental, pois a constância do filme d’água de-
pende do sombreamento proporcionado pelas paredes altas do canyon. As cavidades debaixo
de grandes pedras e dentro de pequenas grutas abrigam algumas comunidades penumbrais
(sensu ALVES & KOLBEK 1993b), mais pobres em espécies do que as continentais.

A textura dos afloramentos rochosos cabe ainda nas observações de nanorelevo. A da
superfície do fonolito extremamente duro que compõe o Morro das Tartarugas tem um fundo
cinzento liso do qual se projetam pequenas saliências aciculares mais claras, que correspondem
a cristais mais duros do que a rocha na qual estão inclusos. Isso se deve à erosão diferencial. Já
o Pão de Açucar é composto de uma rocha mais porosa, em cuja superfície notam-se numero-
sas pequenas cavidades, que representam bolhas de gás. Afloramentos de “pillow-lava”, bem
como aglomerados de grandes bombas vulcânicas subesféricas ocorrem em diversas localida-
des. As bombas da Praia do parcel são de fonolito duro, cinza escuro. Extremamente rugosa é
a superfície de algumas das grandes pedras encontradas dos derrames de fonolitos e grazinitos
do lado W da Ilha. Em algumas destas, nota-se além da erosão diferencial também o fenômeno
do “verniz do deserto”, que é a precipitação gradativa de peróxidos na superfície, cobrindo
certos matacões com uma crosta vítrea. Deveras bizarros são os estalactites que ocorrem no
teto da caverna do “Eme”. São curtos (até 4 cm de comprimento) e ramificados do meio para o
ápice. A base tem de 1 a 2 cm de diâmetro. O material constituinte destes está sendo identifi-
cado. O relato ora fornecido das texturas está bastante incompleto, mas acreditamos que
exemplifique satisfatoriamente o assunto no contexto da presente obra.
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 Fulguritos calcáreos no sopé do Pico N. S. de Lourdes em Trindade.





SOLOS

Mesmo que as cabras sejam totalmente eliminadas da Ilha no presente, uma floresta
com o mesmo feitio da que cobria a Ilha há 3 séculos não poderá se desenvolver no decorrer de
poucas gerações, nem poderá ser imediatamente reposta. O solo orgânico essencial à prolifera-
ção das árvores  não existe mais. É razoável supor que a pedogênese levou uma boa parte dos
3 milhões de anos que a Ilha da Trindade se ergue acima da superfície dos oceanos. Para
acumular matéria orgânica no solo, é preciso fixá-la, combatendo a erosão facilitada pelo acen-
tuado declive e baixa compactação dos substratos. Atualmente um reflorestamento demanda-
ria, necessariamente, uma reserva de 1m3 de terra adubada para cada muda de árvore a ser
introduzida. Cavar covas de 1m3 para cada muda, nas atuais condições da Ilha é utópico, pois
o horizonte exposto apresenta-se duríssimo. Além disto, se teria de enchê-las com terra orgâni-
ca e adubo trazidos do continente. Quem já cavou um perfil de solo na Ilha saberá que a tarefa
seria quase impossível. Para fazer uma recomposição da vegetação na Ilha, foi entregue um
manual de manejo à Marinha em Novembro de 1996, seguido por um Plano de Manejo
Ambiental, cuja proposta está em elaboração. Mesmo que leve muitos anos para restabelecer a
vegetação, é nosso dever eliminar as cabras da Ilha e permitir que a recuperação ocorra.  A
erosão se agravou notoriamente nas voçorocas entre 1995 e 1998. A Ilha não oferece nenhum
potencial econômico que justifique atividades agro-pastorís.

Segundo BRUNCLÍK (1992:448), os solos derivados de fonolitos no clima tempera-
do da Europa Central, apesar de ricos em nutrientes minerais, são geralmente de fertilidade
média, por serem muito resistentes aos intemperismos. Naquela região são quase sempre co-
bertos por florestas, sendo raramente aproveitados para a agricultura. Nos trópicos, o processo
de degradação pode ser bem mais acelerado, proporcionando solos férteis. Feldspatos ocorrem
nos fonolitos que abundam em diversos pontos da Ilha. Segundo WAGNER, HERBST &
SOHMER (1990) tais rochas vulcânicas em climas chuvosos sofrem rápida decomposição
química, formando uma mistura de argila com vários óxidos e hidróxidos. Este processo é
acelerado pela ação de ácidos fracos contidos na água atmosférica, tais como o ácido carbônico
(combinação de dióxido de carbono com água).

ALMEIDA (1961:83) caracteriza o solo de Trindade por “...teores deficientes de sílica,
acompanhados de excesso de sódio e alumínio” e afirma que os piroxenios são o mineral mais
significante de Trindade, ocorrendo em todas as suas rochas, sempre como minerais essenci-
ais. A olivina também está presente em algumas rochas. Por outro lado, as amostras de solo
que colhi, analisadas pela EMBRAPA, carecem alumínio e têm pouco sódio. O plagioclásios
têm papel insignificante no vulcanismo de Trindade. Os feldspatos potássicos estão presentes
por toda parte. Estes se decompõem formando caolinita e outros minerais argilosos, e a cal e a
soda são dissolvidos pela água na forma de carbonatos. Segundo WAGNER, HERBST &
SOHMER (1990) esses dois minerais se alteram quimicamente formando silicatos hidro-
magnésicos (serpentinas) e óxidos e hidróxidos de ferro. Boa parte do magnésio e parte da
sílica são dissolvidos. A rocha pode ter uma camada de degradação de até 30 m de profundida-
de, como ocorre no Havaí.

 O guano depositado pelas inúmeras aves marinhas que nidificam na Ilha da Trindade,
bem como a consistência solta das camadas de cinzas vulcânicas superficiais foram os 2 prin-
cipais fatores responsáveis pelo processo de pedogênese, formando, em alguns pontos, uma
camada com mais de 600 cm de solo argiloso, com uma boa camada de solo orgânico rudimen-
tar na superfície. Provavelmente desde o início da formação desse solo, a colonização por
plantas terrestres contribuiu para a fixação deste, cujas partículas são extremamente soltas, e
sem cobertura vegetal não poderiam se fixar nas fortes inclinações que caracterizam a topogra-
fia local. O desenvolvimento da vegetação (singenética) se deu de forma acelerada, graças ao
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alto teor de nutrientes e à baixa compactação do solo superficial. Da cinza vulcânica provem uma
abundância de minerais diversos do guano os fosfatos e nitratos, nutrientes orgânicos, e das cascas
de ovos nos ninhais das aves, bem como dos exoesqueletos dos caranguejos terrestres que infestam
todas as partes da Ilha aos milhares, torna-se disponível uma quantidade adicional de carbonato de
cálcio. O acúmulo deste último fica comprovado pela ornamentação estalactítica peculiar do teto
da caverna do “M”. O mecanismo de feedback funciona na singenética de vários modos, dentre os
quais destacamos o reaproveitamento da matéria orgânica vegetal decomposta pela vegetação. Esta
fase é antecedida pela incorporação do humus ao solo, que passa a ser mais evoluído. Assim, no
climax vegetacional e pedológico precaprino, é provável que na Ilha da Trindade abundavam
significantes camadas de solo orgânico bem fixado pelas rizosferas e bem estratificado, certamente
com os horizontes A e C, com perfis diversificados.

Nas cercanias da “Fazenda”, podemos observar uma camada com indícios de uma
antiga podzolização. Há indícios de um horizonte B exposto na maioria dos locais atualmente
colonizados por Cyperus atlanticus. Ocorrem ainda alguns relitos de solos aluviais rasos, como
na monocenose de Pityrogramma calomelanos no vale do córrego do Barril, na vertente sul do
Pico Desejado. A alta porcentagem de argila dispersa em água e a granulometria indicam uma
alta susceptibilidade à erosão em todas as amostras.

Muitas das árvores plantadas na Ilha têm um aspecto diferente dos seus congêneres
continentais. As goiabeiras se mantêm prostradas, não ultrapassando 2 m de altura. O mesmo
ocorre com o ingá e algumas outras frutíferas, que têm um crescimento extremamente lento.
Os dois pinheiros no topo do Pico Desejado, já férteis, não formam a copa horizontal caracte-
rística da espécie e não ultrapassam os 5 m. Esses fatos me levaram à colher amostras de solo.
A análise difratométrica da amostra 95.1170, “Fazendinha”, acusou Caulinita, Esmectita, Illita
e indícios de Interestratificação do tipo Illita / Esmectita. A Caulinita se apresenta em baixo
grau de cristalinidade, com picos abertos e de pouca intensidade. Apresenta também banda
evidenciando desordem no eixo b, ou seja, fase de hidratação. O interestratificado Illita/
Esmectita não se apresenta bem definido. Interpretando os dados de acordo com MORAVEC
(1994), o solo da Fazendinha e das proximidades da Usina têm pH neutro. A única amostra
ácida (pH 4,7) é  a da horta do POIT. A ausência de alumínio e os traços de carbono orgânico
indicam, um passado, respectivamente, com reação neutra e mais vegetação no local. A capa-
cidade de troca catiôntica da amostra (valor T) é comparável com certas matas do continente.
A saturação de bases (valor V) é relativamente alta, o que indica uma possibilidade de se
recuperar a vegetação do local, na ausência dos fatores desfavoráveis (cabras). Pela concentra-
ção de macro-nutrientes, todas as amostras são muito férteis. O desenvolvimento deficiente de
algumas árvores introduzidas e das hortaliças na horta pode ser decorrente da falta de micro-
nutrientes ou da presença de níveis tóxicos de algum metal não detectado, o que deverá ser
elucidado por novas análises das amostras.

A ciclagem de nutrientes, partículas de solo e energia na época anterior à ocupação
humana e introdução de animais domésticos, em 1700, provavelmente era mais favorável para
a manutenção da floresta clímax que ocorria na Ilha. Havia um constante superávit de nutrien-
tes na forma de guano, carbonato de cálcio, depositado nos ninhais dos altos picos, que se
infiltrava na rizosfera com facilidade graças aos solos soltos e permeáveis, e assim se distri-
buía com certa regularidade na fitomassa. As florestas ofereciam maior proteção às aves mari-
nhas ali ocorrentes. Com a redução das florestas, certamente diminuiu a entrada de nutrientes
no sistema. Não havendo animais terrestres fitófagos de grande porte, o equilíbrio, embora
vulnerável, se mantinha. A vegetação terrestre era composta por uma flora relativamente rica,
considerando-se a grande distância dos continentes e a baixa idade da Ilha.

Uma escavação apressada do solo no cume da Ilha de Martin Vaz revelou um perfil A/
C, com um horizonte A cinzento, formado por uma fina camada de partículas minerais mais
finas com pouca matéria orgânica, diretamente sobre a rocha matriz. A rocha compacta aflora
com freqüência e, em alguns pontos, é recoberta por alguns centímetros de guano das aves
marinhas que ali nidificam. O horizonte orgânico só é um pouco maior nas partes ainda cober-
tas pelas ciperáceas, mesmo assim com menos de 10 cm. O guano das aves se acumula nas
partes planas, constituindo uma camada supernitrificada, desprovida de vegetação.



ÁGUA DOCE

Trindade possui diversos córregos de água doce, alguns dos quais têm fornecido agua-
da aos navios desde os tempos das grandes viagens, havendo ainda outros de vazão desprezí-
vel. A primeira medição de vazão de que temos notícia é de Cantuaria Guimarães, determinan-
do 230 toneladas em 24 horas para a fonte Praia dos Portugueses, 43 para a do Barril  na Praia
do Príncipe, 8 para a Escondida e 3 para a do Posto na mesma praia (LOBO, 1919:140).O
efeito da devastação deixou visivelmente prejudicada a vazão de água dos córregos “Da Ca-
choeira” na praia do “M”, e “Fonte Barril” na “Praia do Príncipe”, cujas quedas tinham, na
estimativa de Johann Becker, de 10 a 20 vezes mais água, chegando a fazer o estrondo caracte-
rístico das cachoeiras do continente.

A água dos córregos da Ilha vem da precipitação. A precipitação mais intensa na Ilha
é a horizontal, ocorrendo sobretudo nos altos picos (Figura 5). Nestes, os horizontes superio-
res do solo absorvem e armazenam a água da precipitação, que vai aflorar gradativamente em
locais relativamente mais baixos, formando nascentes. O volume da reserva da água depende
diretamente do volume de solo da Ilha. Isso é bem exemplificado em Martin Vaz, onde o solo
é muito escasso e o mesmo volume de precipitação não pode ser armazenado, pois a água doce
escorre rapidamente para o oceano. Nas encostas as partículas de solo são fixadas pelas raízes
da vegetação, que também desacelera o escoamento superficial da água, controlando assim a
erosão.

A  variação da vazão dos córregos parece sofrer pouca influência da sazonalidade. Os
riachos têm mais água em julho do que em dezembro.

    Figura 5: Origem e armazenamento da água doce em Trindade.





BOTÂNICA

De  material  botânico,  a  Expedição  von  Martius reuniu 516 amostras de 144 itens
(números de coleta) botânicos. Dessas, 113 espécies são de traqueófitas. Das mais de 350
exsicatas de plantas vasculares, 18 exsicatas constando de 11 espécies foram gentilmente cedi-
dos por coletores esporádicos do Projeto TAMAR - IBAMA, outras 5 foram emprestadas pelo
herbário VIES da Universidade Federal do Espírito Santo, provenientes das coletas de José
Manoel Lúcio Gomes. Cerca de 20 exsicatas de Johann Becker foram localizadas recentemen-
te no Museu Nacional. Destas, duas são isótipos da espécie endêmica e ameaçada Plantago
trinitatis Rahn e outras duas representam espécies inéditas para a ciência. A flora tratada nesta
obra inclui plantas indígenas e cultivadas, tanto ocorrentes na Ilha no presente quanto docu-
mentadas no passado. A listagem de espécies, inclui material de publicações e herbários, bem
como espécies registradas pela “Expedição Von Martius”. ALMEIDA (1961), com base no
levantamento da “Expedição João Alberto” menciona um total de 71 espécies vegetais para a
Trindade, sem listá-las. Com 69 espécie, a lista florística da “Expedição João Alberto”, com
poucas modificações (RUSCHI, 1950), é a mais completa já publicada, seguindo a listagem de
LOBO (1919), com 40 espécies. Consulta ao livro de visitantes da Ilha, mantido no POIT,
revela que mais de 85 biólogos e geólogos visitaram a Ilha da Trindade entre 1993 e 1995, o
que demonstra um crescente interesse desses estudiosos pelas ilhas oceânicas.

A busca das antigas coleções dos naturalistas que já passaram pela Ilha progride len-
tamente, dificultada pelo desaparecimento das exsicatas em algumas instituições. Os dados
reunidos até o presente estão aqui inclusos. Pela seqüência numérica das coletas pudemos
estimar a quantidade de exsicatas colhidas em Trindade pelos poucos coletores que usavam
números. Pelo volume de material que ora consideramos desaparecido, podemos concluir que
nem sempre o árduo e valioso trabalho dos coletores recebe o devido respeito, sejam eles
naturalistas ou não. Mesmo o material depositado em instituições respeitadíssimas pode desa-
parecer sem pistas. À afirmação do CRONQUIST (1988) de que “nos apoiamos sobre os om-
bros dos nossos antepassados”, [“...We stand on the shoulders of our predecessors.”],  cabe
acrescentar que tais ombros estão muitas vezes enterrados, dificultando a manobra.

No Herbário do Museu Nacional do Rio de Janeiro (R), o Fichário Geográfico (UFRJ
160859), rendeu poucos dados úteis e no Herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (RB),
nenhum. Devido à dificuldade de encontrar-se o material da Ilha, os dados encontrados, sem-
pre que possível, são fornecidos na íntegra.

Seguem resumidos, em ordem cronológica, os principais autores, estudos e expedi-
ções pertinentes à história natural e sobretudo botânica da Ilha. Os nomes das plantas abaixo
de cada coletor ou naturalista foram atualizados, e portanto nem sempre correspondem aos
publicados na literatura.

Edmund Halley (Abril de 1700) coletou material de história natural, comentando ter
encontrado o lado N (“windward side”) densamente povoado por grandes árvores de madeira
vermelha que atribuía ao “Pau-Brasil” (MURPHY 1915:173). Atualmente sabe-se que essas
árvores correspondem à Colubrina glandulosa. As plantas por ele coletadas foram identificadas
pelo naturalista inglês Buchanan. Até o presente não se dispõe de mais dados sobre o paradeiro
do material da expedição.

James Cook ( 28 Maio 1775 )  visitou a Ilha e possivelmente coletou material de
história natural, cujo paradeiro é ignorado.
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Capt. de Mar e Guerra José de Mello Brayner (23 Janeiro 1783)  chegou em Trindade
para expulsar uma invasão inglesa, com ordens de “Principiar um estabelecimento”. A expedi-
ção tinha, entre outras funções, a de “Colher e fazer remetter material de Historia Natural” e
para tanto deu o Vice-Rei, Dom Luiz de Vasconcellos Souza uma ordem ao Capitão Manoel
Rodriguez Silvano, aponta o primeiro comandante da Ilha da Trindade: “Sendo que um dos
objectos da particular recommendação de Sua Magestade a remessa de tudo que pertence à
Historia Natural, Vossa Merce me remmeterá tudo o que alli encontrar de raridade”. Nesta
ocasião teve a Trindade talvêz a sua maior ocupação humana: 150 homens Na mesma expedi-
ção seguiram também dois religiosos Franciscanos, “e, pois que o Governo queria occupar a
terra, sementes, plantas, animaes, etc. “  Esta ocupação, trazendo sementes, pode ter sido a
responsável pela existência de certas espécies vegetais e mesmo animais na Ilha. Pouco depois
o povoamento se reduziu à 88 indivíduos incluindo 6 casais, retirados em estado miserável em
1795  (LOBO 1919).

James Dalton Hooker (1839)  chegou à Ilha com os navios “Erebus” e “Terror”, sob o
comando do Sir James Ross.  Parte dos seus resultados foi reportada por William Botting Hemsley
no relatório do navio “Challenger”, que, segundo alguns autores como ALMEIDA (1961), teria
passado em Trindade, e que seus naturalistas John Murray, T. H. Tizard, H. N. Moseley e M. A.
Buchanan teriam visitado a Ilha à bordo dele. Na verdade o relatório científico do Challenger ape-
nas reúne todas as informações que eram disponíveis sobre as Ilhas oceânicas conhecidas na época,
e relata as informações colhidas em Trindade por outros viajantes. Na época as únicas coletas feitas
por botânicos eram as do J. D. Hooker que coletou apenas 2 ciperáceas, uma gramínea e uma
pteridófita, e a do Ralph Copeland que registrou Banara brasiliensis, Eugenia sp., Achyrocline
disjuncta, Alternanthera paronychioides, Riccinus communis, Cyperus atlanticus, Fimbristylis
nesiotis, Sporobolus virginicus e Asplenium compressum.

Em 1874 Ralph Copeland, astrônomo do observatório de Aberdeen, chegou à Ilha no
navio “Venus”, observou que o alto do “Monumento” apresentava vegetação robusta”, e que as
encostas  NE estavam recobertas de Canavalia obtusifolia em tal quantidade que o emaranha-
do de seus troncos rastejantes dificultava  o caminho. Mello Filho comenta que estas condi-
ções já não correspondiam à realidade em 1950. Dentre as pteridófitas Copeland menciona
Asplenium compressum, conhecida apenas da Ilha de Santa Helena, que não foi encontrada
desde então em Trindade. Achou ainda Polypodium lepidopteris  (P. insulare Brade), e Asplenium
praemorsum. Seu trabalho sobre a flora da Ilha (COPELAND 1882), foi publicado em alemão,
em Bremen. Menciona Asplenium compressum, A praemorsum., Canavalia maritima, Cyathea
copelandii, Dictyonema sericeum Parmelia latissima Polypodium trindadensis, Ramalina
anceps, e Usnea barbata.

Lord Lindsay (Crawford) (1875). Coletou material ornitológico e possivelmente
botânico.

Na obra de COPELAND (1882), Buchenau (p. 277) fornece uma lista florística com 7
plantas floríferas: Canavalia aff. gladiata DC., Abatia sp., Eugenia (Syzygium) sp., Achyrocline
capitata Baker, Alternanthera paronychoides DC., Riccinus communis L., uma provável
Cyperaceae, e uma amostra  de madeira da floresta morta. Na mesma obra, Christian Luerssen,
de Leipzig, (p. 277-279), disserta sobre as colhidas por Copeland, mencionando Asplenium
praemorsum Sw., Polypodium lepidopteris Kze. Asplenium compressum Sw., e Cyathea
copelandii Kuhn & Luerssen. Müller Argoviensis (op. cit.:280) identifica ainda as coletas de
líquens: Dichonema sericeum Montgn., Parmelia latissima Fee forma insidiosa Müll. Arg.,
Ramalina anceps Nylssen, e Usnea barbata var. rubiginea Meyen & Fest.

E. F. Knight (1884), autor dos livros Cruise of the “Falcon” e “Cruise of the Alerte”,
visitou a Ilha à procura dos renomados tesouros escondidos por piratas. Contribuiu à toponímia
inglêsa dos acidentes geográficos da Ilha, descrevendo o “Pier” (um dique de fonolito duro que
se projeta mar adentro da Praia do “M”), e o “Cascade”, que é a grande queda ou cascatona do
córrego do mesmo nome, que desagua entre os Farilhões e o “M”. Registrou: apenas Portulaca
oleracea.
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William Botting Hemsley (1885) fornece dados sobre as plantas conhecidas da Ilha da
Trindade até a data da sua publicação, descrevendo Cyperus atlanticus, Fimbristylis nesiotis e
Achyrocline disjuncta. O relatório da Conferência sobre a Ilha da Trindade, publicado nos
Arquivos do Museu Nacional vol. XXII (LOBO 1919), e o relatório inédito da Expedição João
Alberto, apresentado pela equipe do Museu Nacional em 1950, incorporam balanços estatísti-
cos dos conhecimentos sobre a flora da Ilha da Trindade. Também neste estudo é fornecido um
balanço, somando os dados anteriores com os inéditos. Cabe expressar uma admiração profun-
da pelas equipes de naturalistas do passado, que reuniram vasto material em poucos dias de
trabalho efetivo de campo.

Michael J. Nicoll (1906, 1908), visitou a Ilha entre 3 e 5 de Janeiro de 1905. Era
ornitólogo e naturalista britânico, a bordo do navio “Valhalla” , comandado pelo Lord Crawford,
que já havia desembarcado na Ilha anteriormente, em Agosto de 1875,  pela praia do “M”, de
onde escalou aos picos mais altos. Pelos seus relatos bem descritivos, sabe-se que visitou os
picos Desejado, Trindade e Morro Vermelho, subindo inicialmente pelo Córrego da Cachoeira,
e daí seguindo por sua afluente esquerda (Leste), chegando à sela do Morro Vermelho (Esse
caminho é o mais indicado e usado ainda hoje). Do alto do Desejado avistou as ruínas das
construções dos açoreanos, adjacentes atualmente ao POIT. Na volta para o navio, tentou pri-
meiramente descer pelo córrego da cachoeira em si, no que foi impedido pelo paredão da
grande cascata, com uns 100 metros de queda vertical. Teve que subir novamente e retornar
pelo caminho da subida. De suas excelentes fotografias, nota-se que a Cyathea delgadii era
mais abundante em certos lugares. Relata-nos o autor (p. 55-56), que na mata desses fetos
arborescentes, o chão estava coberto por um capim viçoso, que junto com as pedras dificulta-
vam a passagem. Atualmente, há poucas ervas no chão das matas de Cyathea, e este tipo
vegetacional é o lugar onde se pode andar com menos dificuldades do que nas relvas abertas da
Ilha. Dos seus relatos, sabe-se que os troncos subfósseis de Colubrina glandulosa, então con-
siderada Acacia sp., cobriam todos os lugares da Ilha, e sua abundância crescia com a altitude.
Menciona que em alguns pontos o chão era tão coberto desses troncos, alguns dos quais ainda
estavam em pé, que era difícil passar por entre eles. As plantas que menciona em sua narrativa
são: “long wiry grass” (p. 40) que deve corresponder a Bulbostylis nesiotis. Muito curioso é o
relato do autor: “quantities of beans growing in masses on the fallen trees on the windward
side” (p. 41), e “species of climbing bean” (p. 55). Estes “feijões”  podem corresponder à
Entada phaseoloides (L.) Merr., que atualmente ocorre apenas na forma de sementes nas prai-
as. O autor menciona que encontrou material florido, mas não fornece detalhes sobre as flores.
Supomos que por “Low bushes resembling Lauristinus” (p. 52), o autor designa Dodonaea
viscosa, pois aponta como a localidade de ocorrência a sela entre o Morro Vermelho e o Dese-
jado. Nessa localidade ocorre uma população da mesma até o presente, embora muito reduzida
com relação à observada por Becker em 1965. “Clump of trees bearing shiny leaves” (p. 52)
Acreditamos que se trata de Myrsine floribunda, muito mais frequente nas matas do local que
as outras árvores.

Robert Murphy (1915, 1936), visitou a Ilha em 8 de abril de 1913. Segundo  BRUNO
LOBO (1919), tocou a Trindade na data acima e “colligio material de Historia Natural”. Des-
conhece-se o paradeiro desse material.

Bruno Alvares da Silva Lobo, Pedro Peixoto Velho & José Domingues dos Santos
(1916). Os 2 últimos eram preparadores do Museu Nacional, e permaneceram na Ilha de maio
a outubro, acampados em barraca, coletando material de história natural. Bruno Lobo foi dire-
tor do Museu Nacional.  Após sua expedição em 1916 organizou um simpósio sobre a Ilha da
Trindade na Biblioteca do Museu Nacional no Rio em 1918, da qual resultou a publicação de
diversos trabalhos nos Arquivos do Museu Nacional (LOBO 1919). Plantas coletadas pela
expedição do Bruno Lobo foram severamente prejudicadas por um banho da água salgada
antes de saírem da Ilha, e por falta de material de coleta e secagem adequado. Deveriam estar
no Herbário do Museu Nacional onde no entanto não foram encontradas. Colheram: Ipomoea
pes-caprae, [“Lippia sp. e Hyptis sp.” = Stachytarpheta glabra], Caesalpinia bonducella, Oxalis
corniculata, Argemone mexicana, Pisonia obtusata, Doryopteris campos-portoi e “Polypodium
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cinerascens”. Obteve-se a seguinte relação nos registros de coletores e geográfico do herbário
R:  B. L. s./n. (18/X/1916): Argemone mexicana L. R4877;  B. L. 4890 (X/1916): Usnea barbata
L. R86113;  B. L. s./n. (X/1916): Cyperus ligularis L. R15383;  B. L. s./n. (X/1916): Canavalia
maritima (Aubl.) Thou.. R64746.   As plantas colhidas por J. S. Domingues que não foram
encontradas no herbário do Museu Nacional, onde há dados incompletos sobre suas coletas
nos registros por coletores e geográfico, são: J.S.D. s./n. (18/X/1916): Polypodium cinerascens
Lindm. R4888; J.S.D. 4334 (X/1916): Alternanthera polygonoides L. var. radicans Moq. for-
ma tomentosa CD.  R4844 ; J.S.D. s./n. (18/X/1916): Caeslpinia bonducella (L) Roxb. R2682;
J.S.D. s./n. (18/X/1916): Ipomoea pes-caprae (L.) Sweet ssp. brasiliensis (L.) V.O. R4877;
J.S.D. s./n. (18/X/1916): Oxalis corniculatabium [?],  R4881; J.S.D. s./n. (18/X/1916): Pisonia
obtusata   Sw. R4883; J.S.D. s./n. (18/X/1916): Canavalia maritima (Aubl.) Thou. R6474;
J.S.D. s./n. (18/X/1916) e Polypodium trinidadense   Brade R4887.

Paulo Campos Porto (1917). Suas 26 plantas não constam do registro por coletor nem
por localidade do herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, mas existe uma lista de suas
coletas publicada (LOBO 1919:142-144) As novidades coletadas são: Dryopteris novaeana,
Pityrogramma tartarea, Verbascum blattarioides, Rapanea guyanensis, Polystachya estrellensis,
Peperomia sp., e Amaranthaceae sp.

George Finlay Simmons (1927) Segundo ASSIS RIBEIRO (1951:303) em 1924: “No
Blossom [navio americano] encontrava-se o botânico Simmons que colecionou várias espéci-
es vegetais da Ilha.” A equipe de Simmons desembarcou não só em Trindade, como também
em Martin Vaz. Na Trindade, o navio “Blossom” fundeou diante do Vale da Cachoeira
(“Waterfall Bay”), próximo ao “M”. A equipe passou um mês inteiro na Ilha, desembarcando
em diversos pontos. Mencionou haver 30 espécies de plantas na Ilha [p. 30]. Durante um dos
desembarques, seu bote foi danificado na “Praia dos Piratas” “Pirates Beach”, que deve
corresponder a uma das praias do lado N da Ilha. Deve tratar-se ou da P. das Tartarugas, ou dos
Cabritos. Excluiu-se as outras praias, pois acamparam uma noite tendo feito fogo encostado a
uma enorme pedra, ficando na areia perto desta. Há somente enormes pedras em contato com
areia nas duas praias referidas, sendo que a mais provável é a Praia dos Cabritos.  Daí foram de
encontro a outro grupo de naturalistas que acampava na Praia do “M”, subindo ao Desejado e
daí descendo por magníficas florestas de fetos arborescentes. ... “We built a campfire against a
huge rock and huddled on the sands in gentle drizzles until the following day, when, half in
rags, we climbed up toward the top of the island and worked our way down from an 1,800-foot
ridge, through magnificent forests of tree ferns, to a cave facing the ship, where a party of our
collectors was camping.”. O intuito de coletar material de história natural fica bem claro do
texto da  p. 31: “Day after day we searched the slopes and valleys for earthworms, insects, and
animals of all sorts - anything which might throw light on the past history of the island and the
development of its life.” O paradeiro do material coletado é desconhecido.

Luiz Emygdio de Mello Filho e Fernando Segadas Vianna, (1950). A lista florística
desses autores consta do relatório da Expedição João Alberto, ainda inédito, que menciona 72
spp. coletadas pelos autores, mas fornece um total de 73 espécies. As novidades coletadas são:
Ganoderma sp, Geaster sp., 1 líquen indet., Ophioglossum reticulatum, Elaphoglossum villosum,
Trichomanes sp., Mollugo verticillata, Amaranthus sp., Sida cordifolia,  Ageratum conyzoides,
Waltheria americana, Gnaphalium sp., Acanthospermum hispidum, Senebiera pinnatifida,
Chamaesyce prostrata, Phyllanthus niruri, Leonurus sibiricus, Myrrhinium atropurpureum,
Chiococca brachiata var. acuminata, Dodonaea viscosa, Bumelia obtusifolia, Solanum nigrum;
Assinaladas:  Bidens sp., Sonchus oleraceus, Terminalia catappa, Mentha viridis, Cocos
nucifera, Triumfetta sp., e Paspalum sp.  Foram feitas observações sobre as comunidades ve-
getais da Ilha. As observações sobre a vegetação postuladas por SEGADAS VIANNA (1950)
foram de grande valor para a nossa avaliação da ecologia vegetal da Ilha. O autor distinguiu
muitas comunidades e facies vegetacionais, dissertando sobre as coberturas relativas das prin-
cipais espécies vegetais, e correlacionando a degradação dos solos com as populações de ani-
mais introduzidos. As observações e conclusões deste presente trabalho corroboram algumas
de suas hipóteses.  RUSCHI (1950:99-105)  afirma ter permanecido por 11 dias (op. cit., p.
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100)  na Ilha da Trindade no ano de 1939. Nesta ocasião teria coletado material botânico de
diversas espécies. Cita Cyathea copelandii Kuhn & Luerssen e C. trindadensis Brade como
duas espécies endêmicas que ocorreriam lado a lado na Ilha, ambas acima dos 250 m s. m.  Das
espécies citadas por RUSCHI (1950) que não são contidas em nenhuma outra listagem publicada
são : Bixa orellana, Bidens pilosa, Gnaphalium spathulatum, Euphorbia thymifolia, Lippia
genuina, Taraxacum officinale e Trichogonia macrolepis.  (Os gêneros Bidens, Gnaphalium e
Lippia aparecem no Relatório da Expedição João Alberto, sem determinações de espécies). No
caso dos seguintes líquens, fungos e pteridófitas, atenta-se para o fato de sua listagem repetir
os mesmos erros datilográficos contidos no Relatório da Expedição João Alberto: Dichonema
[recte Dictyonema] sericeum , Geaster [recte Geastrum],  Pamelia [recte Parmelia] latissima.
Erra ainda na seguinte:  Doryopteris novaeana [recte Dryopteris]. O restante de sua lista de
espécies abrange as seguintes, todas listadas pelo relatório da Expedição João Alberto:
Acanthospermum hispidum, Achyrocline disjuncta, Ageratum conyzoides, Alternanthera
maritima, Amaranthus sp., Argemone mexicana, Asplenium compressum, A. furcatum, A.
praemorsum, Banara brasiliensis, Bumelia obtusifolia, Caesalpinia bonducella, Canavalia
obtusifolia, Chiococca brachiata var. acuminata, Cocos nucifera, Cyperus atlanticus, Dodonaea
viscosa, Doryopteris campos-portoi, Elaphoglossum villosum, Eugenia uniflora, Ficus carica,
Fimbristylis nesiotis, Ganoderma sp. sp., Ipomoea pes-caprae, Leonurus sibiricus, Mentha
viridis, Miconia albincans, Mollugo verticillata, Myrrhinium atropurpureum, Ophioglossum
reticulatum, Oxalis corniculata, Paspalum maritimum, Peperomia sp., Pisonia obtusata,
Pityrogramma tartarea, Polypodium cinerascens, P. lepidopteris, Polystachya estrellensis,
Ramalina anceps, Rapanea parviflora, Sennebiera pinnatifida, Sida cordifolia, Solanum nigrum,
Sonchus oleraceus, Terminalia catappa, Trichomanes sp., Triumfetta eriocarpa, Usnea barbata,
Verbascum blattarioides, Waltheria americana, e Zea mays. RUSCHI (1950:104) afirma ainda
ter examinado, em 1938, o material coligido na Ilha pela expedição de Bruno Lobo em 1916. É
notável o fato de o autor ter aguardado por 11 anos com a divulgação de seus resultados florísticos,
que acabaram tendo tal similitude com os da Expedição João Alberto, cujo relatório, inédito, foi
terminado no mesmo ano. O principal valor de seus comentários reside na sugestão (op. cit. 104-
105) de se exterminar todos os animais introduzidos à Ilha.

Em 1962, a botânica Bertha Lutz, Professora do Museu Nacional, com base nos resul-
tados da Expedição João Alberto, propôs a criação de um Parque Nacional abrangendo a Ilha
da Trindade e Arquipélago Martin Vaz. Convocou  uma reunião técnica que resultou na publi-
cação da proposta (LUTZ, 1962). Dos apontamentos manuscritos da citada reunião fica paten-
te que os problemas relativos à conservação dos mananciais e espécies vegetais nativas da Ilha
já eram de conhecimento dos pesquisadores e que, apesar disso, não houve progresso algum no
manejo da Ilha da Trindade durante boa parte das últimas 3 décadas.

Johann Becker (1959, 1965)  Becker entregou as plantas que coletou ao Museu Naci-
onal, mas parte foi depositada no Herbarium Bradeanum. BRADE (1969) publicou uma lista
das pteridófitas coletadas por Becker, descrevendo uma série de novos taxa. Becker coletou
diversas espécies novas na Ilha, dentre as quais Plantago trinitatis (RAHN 1974),  Peperomia
beckeri., Asplenium beckeri, e Elaphoglossum beckeri. Também devemos a Becker a única
coleta herborizada de material florido de Colubrina glandulosa var. reitzii. Um material
indeterminado que foi coletado por Becker ainda inclui uma “Dicotiledônea herbácea dialipétala,
de flores azul-cobalto, que crescia nas touceiras de capim”. Esta espécie poderia corresponder ao
material que outros coletores identificaram como Lippia ou Hyptis., e que foi determinada a posteriori
como Stachytarpheta glabra. Diversos líquens e musgos também foram coletados, mas  Becker
jamais recebeu as identificações dos especialistas aos quais os enviou. J. Becker coletou muitas
espécies de algas na Ilha nos anos 50, e entregou estas ao  Prof. Aylthon Brandão Joly em São
Paulo. JOLY (1950, 1953) publicou resultados parciais, mas muitas coletas desapareceram. Em
vida, o Prof. Joly havia realizado as poucas determinações que são contabilizadas nesta flora. Como
esta pesquisa voltou-se principalmente para os sistemas terrestres e dulciaquáticos, as algas mari-
nhas não foram muito coletadas por nós. Caulerpa racemosa (Forsk) Webervan Bosse var.
occidentalis J. Ag. foi colhida nos arrecifes diante do POIT por Mello Filho et al. em 1950 no
Parcel das Tartarugas, em mar agitado.
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Figura 6: Plantago trinitatis Rahn, A:Exemplar viçoso da planta; B:Ápice da epiga; C: Base do ovário; D & E:
Sépala anterior, D: vista ventral, E: vista lateral; F: Folha.

José Manoel Lúcio Gomes & Adilson Wandembruck (10-28 de Janeiro de 1992): Co-
letaram farto material botânico, inclusive líquens e fungos,  durante sua visita, e realizaram
alguns estudos tipológicos nas florestas. Apresentaram uma lista florística e os resultados de
sua análise no XLVI congresso Nacional de Botânica em 1995. As coletas possivelmente iné-
ditas destes autores incluem Crotalaria incana (já assinalada por Becker) e Evolvulus pusilus
(como cf. Boraginaceae). Segundo J. M. L. Gomes (comunicação pessoal), sua expedição co-
letou ainda 4 espécies de fungos, das quais Ganoderma trulliforme já havia sido coletada por
Mello Filho.

A Expedição de 9/12/94 à 13/02/95, composta por Johann Becker & Ruy José Válka Alves
forneceu boa parte dos subsídios para esta obra. Johann Becker constatou que, em comparação com
1965, os cumes dos picos Desejado e Trindade estão devastados. Durante suas numerosas expedi-
ções do passado havia densas matas em ambos os picos, enquanto que na última viagem documen-
tamos apenas dois pequenos grupos isolados de árvores, algumas semimortas. Entre 6 e 7 de julho
de 1994, por 21 horas, foi feito o reconhecimento das condições logísticas de interesse à Expedi-
ção. Retornou-se em 1997 e 1998 para inspecionar os trabalhos de recuperação da floresta. Um
espécime de alga calcária (R. J. V. Alves 4670), provavelmente Halimeda tuna, foi entregue à
respectiva especialista do Jardim Botânico do Rio de Janeiro para identificação e depósito no RB
no início de 1995. Quanto às algas dulciaquícolas, estas foram determinadas pela equipe do Labo-
ratório de Ficologia do Museu Nacional.



43

Outra Expedição em julho de 1997, resultado da cooperação intensificada entre a Ma-
rinha e o Museu Nacional, foi realizada graças à iniciativa do Comandante José Dalton de
Carvalho, que havia chefiado o POIT em 1996. A gestão do CF. Dalton resultou num aumento
considerável de esforços dedicados à recuperação da Ilha. Além de render novidades botânicas
para a Ilha da Trindade, a Expedição Johann Becker providenciou, para o Museu Nacional,
amostras inéditas da flora e das rochas do topo da Ilha de Martin Vaz.

As duas visitas curtas em 1998, com menos de 3 dias de duração cada, também rende-
ram resultados botânicos: Em fevereiro foram coletados os primeiros exemplares férteis de
Trichomanes angustatum Carm. e em junho foi redescoberta uma população relitual de Plantago
trinitatis Rahn.
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Exemplar da  População relitual de Plantago trinitatis Rahn no Pico Trindade.



FLORA

Na lista florística que segue, espécies sublinhadas foram ou são deliberadamente cul-
tivadas. Supomos que as demais espécies chegaram à Ilha sem a intenção humana. As espécies
conhecidamente ruderais, as consideradas endêmicas e os novos registros para a Ilha são assi-
nalados no texto. Coletores são indicados junto com os números de coleta, com a sigla do
herbário entre parênteses. Para os vegetais avasculares, os números de coleta podem
corresponder aos lotes de amostra, e não as espécies.

O espectro de formas de vida contabiliza apenas as plantas vasculares espontâneas.
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Cyathea delgadii  é, sem dúvida, a mais notável planta da Ilha da Trindade.
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FUNGOS

Os fungos do Herbário R foram estudados por Dr. Aristóteles Goes Neto.  A lista de
fungos é alfabética.

Fuligo septica L.  Novo registro. Endoxilófita do Alto do Desejado, sobre Rapanea guyanensis.  R. J. V. Alves
4710 (R)

Ganoderma cf. trulliforme Stey. Endoxilófita. Foi coletada por Mello Filho no Pico Desejado. Mello Filho 963 (R)

Geaster sp. (= Geastrum)   :   Geófita. Segundo Mello Filho foi coletada, mas o material foi extraviado.

Phellinus rimosus Murr.  :   Endoxilófita que colhemos sobre troncos de Rapanea, na floresta do alto Desejado.
R. J. V. Alves 4658 (R)

indet. sp. 1    :   Geófita. É presumível, de acordo com o JOLY (1987:157) a ocorrência de um ficomiceto que
constitui micorrhiza obrigatória do gênero Ophioglossum, que encontramos na Ilha. Não coletada.

ALGAS

As algas terrestres e dulciaquícolas foram amostradas esporadicamente em diversas
localidades da Ilha. O material da Expedição Von Martius está sendo estudado pela equipe do
Laboratório de Ficologia do Departamento de Botânica do  Museu Nacional. A listagem preli-
minar aqui inclusa, foi elaborada por Edlamar Pereira do Nascimento à partir de amostras
provenientes do córrego da Praia dos Portugueses, coletadas por Ricardo Loyola de Moura,
estagiário do Departamento de Botânica do Museu Nacional, em 1997. Das macrófitas mari-
nhas, MELLO FILHO (1950a) menciona Caulerpa racemosa (Forsk) Webervan Bosse var.
occidentalis J. Ag. Johann Becker realizou coletas mais diversificadas nos anos 50, que estão
desaparecidas.

Chlorella sp.

Closterium sp.

Cosmarium (2 spp. )

Chroococcus sp.,

Crucigenia (2 spp. )

Monorraphidium sp.

Merismopedia sp.

Microcystis sp.

Chlorophyta filamentosa indet.

Cyanophyceae filamentosa sp. indet.

Bacillariophyceae, tipo Penales, 3 spp. indet.

Xanthophyceae sp. indet.
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Riacho com abundância de algas no vale verde.



LÍQUENS

Mello Filho afirma ter encontrado cinco espécies de líquens, quatro das quais já assi-
nalados por Hemsley. Nossa excursão encontrou um total de 33 espécies, o que ilustra o quanto
é desconhecida a flora liquenica da Ilha. Após o tratamento do Dr. Marcello P. Marcelli do
Instituto de Botânica de São Paulo, ficou claro que deve haver muitas espécies na Ilha que não
estão na lista ora publicada, o que se deve ao despreparo do coletor quanto às técnicas moder-
nas de coleta de líquens. A lista de líquens é alfabética, não organizada por famílias.

Chrysothrix candelaris (L.) Laundon.  R. J. V. Alves  4624 (R)
Cladonia didyma (Fee) Vainio: (terrestre/humícola)   :  Crescendo em tufo morto  de Fimbristylis nesiotis Hemsl,

já em decomposição. R. J. V. Alves  4476 (R)
Cladonia furfuracea Vainio : R. J. V. Alves  4652 (R)
Coccocarpia erythroxyli (Spreng.) Swinskow et Krog : R. J. V. Alves  4697 (R)
Coccocarpia filiformis (L.) Arvid. : R. J. V. Alves  4696, 4697, 4472 (R)
Coccocarpia  pellita (Ach.) Muell. Arg. : R. J. V. Alves  4696, 4697 (R)
Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arvid. Et Galloway : R. J. V. Alves  4652 (R)
Dictyonema glabratum (Spreng.) Hawksworth [ex Cora pavonia (Sw.) Fr.]  :  Novo registro.  Caméfita do alto

do Pico Trindade. R. J. V. Alves  4642, 4464 (R)
Dictyonema sericeum Mont.   :    Coletamos a espécie epífita sobre troncos de  Rapanea no alto do Desejado, na

expedição  preliminar. Tanto  HEMSLEY (1885)  quanto  Mello  Filho  a  mencionam  como  Dichonema
sericeum Mont.. o que acreditamos ser um erro tipográfico repetido. Segundo HEMSLEY (1885), ocorre
na América do Sul e na Polinésia. R. J. V. Alves  4471, 4475 (R)

Heterodermia leucomelos  (L.) Poelt. : R. J. V. Alves  4482 (R)
Heterodermia obscurata (Nyl.) Trevisan : R. J. V. Alves  4470, 4481 (R)
Heterodermia sp. : R. J. V. Alves  4479 misturado(R)
Hypotrachyna microblasta  (Vainio) Halle : R. J. V. Alves  4472 (R)
Hypotrachyna sp. : R. J. V. Alves  4482 (R)
Lecanora pallidofucescens Vainio : R. J. V. Alves  4462 (R)
Leptogium cf. moluccanum (Pers.) Vainio : R. J. V. Alves  4482, 4697 (R)
Leptogium sp. .: R. J. V. Alves  4479, 4461 (R)
Parmelinopsis horrescens (Taylor) Elix et Hale: R. J. V. Alves  4653 (R)
Parmelinopsis sp. : R. J. V. Alves  4482 (R)
Parmotrema bangii (Vainio) Halle : R. J. V. Alves  4468, 4472 (R)
Parmotrema tinctorum (Nyl.) Halle:    É a espécie foliosa mais comum sobre  afloramentos e troncos da Rapanea.

HEMSLEY (1885) menciona a coleta de COPELAND, como P. latissima var. insidiosa Müll. Arg. Litófitas:
R. J. V. Alves  4648, 4630 ,  epífitas: 4697, 4653, 4472 (R)

Parmotrema sp. : R. J. V. Alves  4708a (R, SP), 4479, 4473 (R)
Physcia cf. atrostriata Moberg. : R. J. V. Alves  4463 (R)
Pseudocyphellaria aurata (Ach.) Vainio  : R. J. V. Alves  4477, 4700 (R)
Pyxine sp. : R. J. V. Alves  4625 (R)
Ramalina anceps Nyl.: R. J. V. Alves  4482 (R)
Rimelia reticulata (Taylor) Halle et Fletcher : R. J. V. Alves  4481 (R)
Rimelia sp. : R. J. V. Alves  4470 (R)
Stricta weigelii (Ach.) Vainio : R. J. V. Alves  4471, 4479, 4698 (R)
Teloschistes flavicans (Sw.) Norm.   :   Reportada pelo Mello Filho, bem como  por HEMSLEY (1885:132). Esta

espécie  litófita,  de  cor  laranja-ferrugínea, ocorre com freqüência menor do que as espécies Usnea nos
mesmos substratos. Ocorre  acima dos 350 m s. m.: R. J. V. Alves  4644, 4629, 4479a,b,c,  4481 (R)

Thelotrema lepadodes Tuck. : R. J. V. Alves  4482 (R)
Usnea laevis (Eschw.) Nyl. :   Espécie epífita litófita, creme-esverdeada, que ocorre tanto  sobre afloramentos de lava

quanto  sobre  árvores.  Os  exemplares epífitas  são  mais viçosos em geral. COPELAND coletou material que
HEMSLEY  (1885)  assinala  como  U.  barbata  var.  rubiginea  Meyen & Fest, que pode corresponder a  esta
coleta. Ocorre acima dos 350 m s. m. R. J. V. Alves  4694, 4628, 4631,  4714, 4697 (R)
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Usnea  rubicunda   Stirton :   Esta  espécie  epixílica  ocorre  sobre  os  troncos  caídos suhfósseis de Colubrina
glandulosa, no Vale Verde. Apresenta apotécios parabólicos com margens fimbriadas. Ocorre acima dos
350 m s. m. R. J. V. Alves  4465 (R)

Usnea aff. trichodea Ach. :   R. J. V. Alves  4702, 4478, 4643,  4466 (R)



MUSGOS & HEPÁTICAS

O material foi estudado por Dr. Olga Yano do Instituto de Botânica de São Paulo, que
gentilmente cedeu a seguinte listagem preliminar, (todo material no R, duplicatas SP.)

MUSGOS
Marchesinia brachiata (Sw.) Schiffn. (R. J. V. Alves 4701 pro parte)
Sematophyllum subsimplex (Hedw.) Mitt. (R. J. V. Alves 4701 pro parte).
Hyophila involuta (Hook.) Jaeg. (R. J. V. Alves 4460a).
Bryum argenteum Hedw. (R. J. V. Alves 4460b).
Fissidens elegans Brid. (R. J. V. Alves 4695).
Philonotis uncinata (Schwaegr.) Brid. (R. J. V. Alves 4695)

HEPÁTICAS
Cheilolejeunea trifaria (Nees) Mizut. (R. J. V. Alves 4459, 4474, 4655, 4701 pro parte)
Frullania beyrichiana. (Lehm. & Lindenb.) Lehm. & Lindenb. (epífita) Novo registro.  (R. J. V. Alves 4701 pro
parte).





PTERIDÓFITAS

Dr. Paulo Günther Windisch atualmente Prof. Titular do Museu Nacional, gentilmente
revisou o material das nossas expedições recentes.

CYATHEACEAE
C. delgadii Sternb   :   Desta mais notável fanerófita foi colhido farto material por quase todos os botânicos que
já foram para a Ilha da Trindade. A população ocorrente na Ilha da Trindade era tida como espécie distinta,
endêmica à Ilha da Trindade: C. copelandii Kuhn & Luerssen, até a revisão de TRYON (1976). TRYON &
TRYON (1982) já mencionam C. delgadii. A espécie foi também descrita como C. trindadensis por BRADE
(1936). Dr.a Irene Fernandes (comunicação pessoal) reconhece que há uma diferença no indumento e outra
pequena diferença no indúsio, mas considera estas diferenças insignificantes, concordando com a sinonímia
proposta.), Como trouxemos material inédito de caudex e outras partes fixadas em FAA, bem como alguns
exemplares vivos, aguardamos que os especialistas cheguem ao consenso em breve. O conhecimento dos dois
taxa em seus habitats naturais confirma, entretanto, semelhanças que garantem pelo menos um status varietal à
população da Ilha da Trindade. O caudex da C. delgadii continental tem diâmetro menor, e as cicatrizes foliares
são dispostas nele de forma mais alongada no plano longitudinal. Para tentarmos o cultivo da C. delgadii de
Trindade, diversos exemplares foram trazidos ao continente, a maioria dos quais morreu no Jardim Botânico do
Rio de Janeiro. O único exemplar sobrevive atualmente em Minas Gerais, e este serviu involuntariamente para
uma experiência ecofisiológica. Planta-se exemplares do mesmo tamanho das duas espécies no mesmo canteiro,
distando 3 m um do outro. A C. delgadii de Trindade teve suas frondes totalmente destruídas (cortadas) por
formigas (saúvas), quase chegando a sucumbir, enquanto a C. delgadii continental restou intocada. Foram toma-
das as  providências, colocando um cinturão de plástico em volta do seu caudex, coberto de graxa, para impedir
o acesso das formigas cortadeiras; Formigas estas que completamente ignoram as frondes da variedade do con-
tinente, tão abundante nas proximidades. O isolamento geográfico ímpar, efetivo entre as populações do conti-
nente e da Trindade, conspira para uma separação dos taxa pelo menos à nível varietal, mesmo com base em
diferenças consideradas irrelevantes pelos especialistas atuais.

C. delgadii é a espécie dominante das formações florestais da Ilha, nas quais atinge coberturas de até
90% no estrato arbóreo (E3) Atualmente estimamos que ocorram cerca de 3400 indivíduos da espécie, formando
4 grandes populações nas altas encostas no lado sul da Ilha, acima dos 400 m s. m. Há duas populações na
encosta Sul do Pico São Bonifácio, tendo mais ao SW uns 300 exemplares e a do vale mais para SE uns 1800
exemplares. Há ca. de 300 exemplares esparsamente povoando o topo do Pico S. Bonifácio e as cristas das
encostas NE. Daí ocorrem mais uns 1000 exemplares em formação de  densidade variável cuja população abran-
ge a floresta que termina na encosta SSW do Pico Desejado. Seu limite inferior na Ilha é a quota dos 400 m s. m.,
exceção feita por um único exemplar juvenil encontrado em altitude inferior à 50 m, crescendo por debaixo de
uma pedra no avental de talude que compõe o sopé NNE do último pico de fonolito na margem direita do Vale
Verde. R. J. V. Alves  4647, L. E. de Mello Filho 961= F. Segadas Vianna 2058. (R)

HYMENOPHYLLACEAE
Trichomanes angustatum  Carm. :   Mello Filho observou mas não coletou uma espécie estéril que identificou
como sendo deste gênero, epífita na mais densa mata do Desejado. Há uma população densa cobrindo os cáudices
de Cyathea e nos paredões verticais de alguns afloramentos, sempre em mata bem sombreada, na sela entre os
Picos Desejado e Trindade, à 550 m s. m.  Apenas a coleta mais recente (R. Alves 5969, em 13/2/98) revelou
material fértil que permitiu determinar esta espécie. R. J. V. Alves  4704, 5969 (R).

ASPLENIACEAE
Asplenium beckeri Brade : Atualmente não encontrada.: J. Becker 26 & 804 (HB).

Asplenium praemorsum Sw. : É uma espécie largamente distribuída nos trópicos, segundo HEMSLEY (1885).
(R: Serras de MG, CE, RJ, Equador, África do leste; =A. cuneatum L. AM, Porto Rico, Martinica; =Asplenium
compressum Sw.  Segundo Mello Filho, Copeland teria observado esta espécie, que não foi encontrada desde
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Cyathea delgadii atinge 6,5 m na Ilha da Trindade.
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então. HEMSLEY (1885) considera esta “descoberta” muito importante, pois a espécie somente era conhecida
da Ilha de St. Helena. Esta espécie muito variável ocorre na Ilha formando muitas  variações, o que levou,
inicialmente, à descrição da var. trindadense, por BRADE (1936). Encontramos exemplares com características
intermediárias, o que nos leva a crer que correspondem a um único taxon, não merecendo o tratamento de
subespécies distintas. A variabilidade deve-se provavelmente a uma variação do conteúdo de nutrientes disponí-
veis no solo das distintas localidades. Um caso extremo dessa variação edáficamente condicionada também
ocorre com uma ciperácea que coletamos, com  algumas populações apresentando nanismo (indivíduos férteis
com 2-3 cm de altura), e outras aparentemente normais, com indivíduos férteis de 15 a 20 cm. Copeland coletou
a espécie sob o nome A. furcatum Thunb., mencionando ser abundante em moitas nos cumes. R. Alves 4633,
4673, J. Becker 805 & 806, L. E. de Mello Filho 936, F. Segadas Vianna 2034 (R).

PTERIDACEAE
Doryopteris campos-portoi Brade   : Endêmica à Ilha da Trindade. Como D. collina (Raddi) J. Smith [TRYON
& TRYON, 1982], e D. ornithopus J. Gui., [C. Porto in LOBO, 1919]. Nas baixas elevações da Ilha ocorre
somente em comunidades penumbrais, debaixo de grandes pedras. Nas partes mais altas, como no pé do
afloramento chamado “Obelisco”, encontramos a espécie também em populações expostas ao sol, o que se deve
à alta precipitação superficial. R. J. V. Alves 4615, J. Becker 811 & 812, L. E. de Mello Filho 928, 945, 935 &
F. Segadas Vianna 2026, 2033, 2043; como Doryopteris uliginosa (Kze.) C. Chr., L. E. de Mello Filho 937, F.
Segadas Vianna 2035, e como  D. setigera (R).

THELYPTERIDACEAE
Thelypteris sp.  (Dryopteris novaeana Brade):   Endêmica à Ilha da Trindade. SMITH (1995) subordinaria esta
espécie à família Thelypteridaceae, gênero Thelypteris, subgênero Amauropelta sect. Amauropelta. Dr. Paulo G.
Windisch (com. pess.) atenta para o fato já notado pelo autor anterior, de que algumas combinações ainda não
foram validamente publicadas. Até que os 3 especialistas no gênero resolvam esta situação, tenho de conservar
o nome antigo da espécie. Em Trindade a espécie ocorre quase sempre nas cercanias de indivíduos jovens (até
160 cm) de Cyathea copelandii. É uma samambaia arborescente de porte baixo, cujo caudex é formado externa-
mente por pecíolos endurecidos das frondes antigas, revestindo laxamente o rizoma. A base do caudex está
geralmente na horizontal, mas da metade em diante a planta é ereta, atingindo ca 90 cm. R. J. V. Alves 4638, L.
E. de Mello Filho 950, F. Segadas Vianna 2048, 2036 (R).

Dryopteris patens (Sw.) O. Kuntze forma ? (Cyclosorus patens) Não encontrada.

Elaphoglossum beckeri Brade : Mello Filho considerou esta espécie endêmica como E. villosum Sw;  (L. E. de
Mello Filho 956, F. Segadas Vianna 2054; registrado: R-51876, material desaparecido).

Pityrogramma calomelanos (L.) Link : Em Trindade ocorem duas variedades desta espécie neotropical, cujas
populações são ecologicamente bem isoladas uma da outra:

 Pityrogramma calomelanos (L.) Link var. calomelanos : (R: AM, AP, BA, GO, RJ, SC, Guyanas,
México, etc., sobretudo em serras). As báculas e páginas inferiores das frondes são recobertas por cera branca.
É a pterodófita mais abundante na Ilha, sendo dominante em algumas comunidades herbáceas dos altos platôs.
No platô que dá acesso ao monumento, atinge de 90 a 100% de cobertura. Nas localidades penumbrais, debaixo
de grandes pedras ao longo do riacho que desce o Vale Verde, colhemos material inédito de esporófitos jovens,
que primeiro julgamos pertencerem a outra espécie. Somente ao encontrarmos um exemplar intermediário, com
uma das frondes adulta e outras juvenis, pudemos constatar que as pequenas plantas pertencem a esta espécie. A
planta libera um forte cheiro doce e agradável quando coletada, fato já notado por  MELLO FILHO (1950). R. J.
V. Alves  4616, L. E. de Mello Filho 925 / F. Segadas Vianna 2023[como P. calomelanus (Sw.) Link], (R).

Pityrogramma calomelanos (L.) Link var. aureoflava (Hook.) Waeth. ex Bailey, (syn: P.
austroamericana Domin):  Esta variedade é notável por ter sua população extremamente confinada na Ilha,
ocorrendo apenas no avental de talude inclinado para E, entre as pedras no sopé do Pão de Açucar, nos fundos do
vale da Praia das Tartarugas. Daí a população se extende por poucos exemplares isolados que ocorrem no aven-
tal de talude erosivo cortado pelo caminho de acesso à Praia do Príncipe, e por um exemplar encontrado no sopé
S do Pico Preto. Já em 1950 Mello Filho comentou este confinamento espacial em sua coleta.  Na Ilha, a var.
aureoflava tem habitus semelhante ao da var. calomelanos, da qual difere por ser de porte menor, e por ter a
página inferior das pinas e as báculas jovens, inclusive os pecíolos, recobertos por pelos amarelo-sulfúreos. Por
ocasião da coleta a planta libera um perfume ora adocicado, ora lembrando cogumelo.  R. J. V. Alves  4612, L.
E. de Mello Filho 965, F. Segadas Vianna 2063 (R).
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Doryopteris campos-portoi vive na penumbra de matacões e em locais úmidos.
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Thelypteris sp. (Dryopteris novaeana Brade)
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Pityrogramma calomelanos var. aureoflava no sopé do Pão de Açucar.

P. tartarea (Cav.) Max : Citada para Trindade por GOMES J. M. L., (1995), esta espécie típica de altitudes
ocorre no Brasil em RS, PR, SC e, disjuntamente, no alto do Itatiaia, RJ. Não encontramos a espécie.

Polypodium insulare Brade   : (P. cinerascens Lindm. !C. Diogo in Lobo, Polypodium pectinatum L. , Polypodium
recurvatum Klf. ). (No R: há coletas de ES, MG, RJ, SC, SP, Galápagos e Porto Rico, embora seja considerada
endêmica à Trindade por TRYON & TRYON, 1982). Espécie encontrada vegetando sobre algumas pedras den-
tro das matas de Cyathea, ocorrendo na encosta WSW do Desejado e nas matas da encosta S do Pico São
Bonifácio. Tem as frondes extremamente sensíveis às variações de umidade do ar. O exemplar colhido por nós
no pico Desejado tinha frondes retorcidas e ressecadas, mas os rizomas intactos e viventes. R. J. V. Alves,  4641,
L. E. de Mello Filho 946, F. Segadas Vianna 2044; JSD s.n. 18/10/1916 (R)

Polypodium trinidadense Brade  :   Esta espécie, endêmica à Trindade, foi encontrada como epífita e litófita em
afloramentos expostos de lavas mais moles, e também freqüentemente como epífita sobre Rapanea sp., sempre
acima dos 400 m s. m. Tendo amplo conhecimento, do campo, desta espécie bem como o Polypodium lepidopteris
Kze., concordamos com Brade em que se trata de taxa distintos. Coletas por ocasião da visita de Henry Lefroy e
do Copeland, assinaladas como P. lepidopteris, foram feitas respectivamente “abaixo do penhasco” e “próximo
ao cume”, sem maiores detalhes da localidade. R. J. V. Alves,  4640; L. E. de Mello Filho 943, F. Segadas Vianna
2041 (R), J. Becker  809 (HB).

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn     :   Becker encontrou esta espécie cosmopolita, que cita como bastante frequen-
te na Ilha há 30 anos. Atualmente não ocorre na Ilha. J. Becker 815 (R, HB).

Vittaria graminifolia Kaulf.  :   Espécie diminuta e delicada sobre pedras sombreadas na floresta da encosta W
do Pico Desejado, crescendo em fina camada de líquens e musgos. Tem frondes íntegras, as jovens obovado-
oblongas, com até 2 cm de comprimento; frondes férteis íntegras, linear-lanceoladas, com até 8 cm de compri-
mento, largura basal de <1mm, e largura mediana de 4-5 mm. Só foi encontrada nessa única localidade. R. J. V.
Alves,  4446, 4637 (R) J. Becker 814 (HB)

PSILOTACEAE
Psilotum nudum (L) P. Beauv. :  A. C. Este taxon cresce em fendas entre os blocos de lava em outras ilhas
vulcânicas, como Bali na Indonésia, nas cristas da cratera do Monte Batur, bem como em Maui e demais ilhas do
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Havaí, nas médias altitudes do vulcão Haleakala. Comentam os botânicos havaianos que naquela região a espé-
cie é também uma praga nos vasos das coleções de plantas vivas. Em 1995 encontrou-se um único e raquítico
exemplar, que crescia parcialmente oculto por uma pedra grande, na antiga Fazendinha, no Platô. Em 1997
encontramos um grande exemplar na floresta do Pico Desejado. Brade descreveu os exemplares de Trindade,
coletados por J. Becker, como P. triquetrum Sw. f. insularis. R. J. V. Alves  4715b (R), J.Becker 817 (R, HB).

OPHIOGLOSSACEAE
Ophioglossum reticulatum L..   : No Herbário do Museu Nacional há material de Goiás, Minas Gerais, Paraná,
Rio Grande do Sul e do Equador. Na Ilha da Trindade Mello Filho coletou esta espécie geófita em colônias entre
as Cyperaceae, no alto do Desejado, e afirma ser um elo com a flora das Antilhas. Coletou-se exemplares vivos
em habitat semelhante, no platô que antecede a “Fazendinha”. que ainda se encontram em cultivo, Na terceira
expedição, em Junho de 1997, encontramos fartos exemplares nos altos picos de toda a Ilha, associados às
touceiras de Pityrogramma calomelanos. R. J. V. Alves  4665, 5863 (R).

ESTRÓBILO ENCONTRADO

EQUISETACEAE
Equisetum cf. giganteum L.:   Novo registro.  Apenas um estróbilo foi encontrado na Praia dos Portugueses,
trazido pela maré. A planta não ocorre na Ilha, mas a registramos aqui por ter sido encontrado este material. Da
mesma forma chegam à Ilha diásporos de outras espécies vegetais, comentadas adiante. R. J. V. Alves 4709 (R).

GIMNOSPERMAS

ARAUCARIACEAE
Araucaria angustifolia (Bert.) O. Kuntze  :   Novo registro, embora já notado por SILVA (1995).  Ocorrem dois
exmplares na Ilha, introduzidos no alto do Desejado. Um está na beirada do topo para ENE, de modo que fica
visível do POIT. O outro, mais alto, cresce na mata de Rapanea na encosta WSW. Neste segundo exemplar
coletou-se uma pinha imatura para registro. Os 2 exemplares não apresentam vitalidade, o que provavelmente se
deve em parte à falta de nutrientes no solo atual. (material não coletado).





DICOTILEDÔNEAS (MAGNOLIOPSIDA) 

ACANTHACEAE
indet. sp.1 :   Espécie atualmente desaparecida.  [J. Becker 535 “In graminosis ad cacuminem Montis Desejado,
13/12/1965”, (material danificado R, duplicata K).

AIZOACEAE
Mollugo verticillata L.   : Esta terófita ruderal é comum em faixas litoraneas dos trópicos. Atualmente não a
encontramos na Ilha, embora seja citada por Mello Filho. J. Becker 533: “Enseada dos Portugueses, 25/12/
1965” (R).

AMARANTHACEAE
Alternanthera paronychioides A. St. Hil.  :   Mello Filho aponta esta como sendo “tropical americana”.  J.
Becker 534:  “Subida para o Desejado, pouco acima do cânion, 17/12/1965” (R).

Amaranthus deflexus L..  :   Erva daninha da horta do POIT. : R. J. V. Alves  4603 (R)

ANACARDIACEAE
Anacardium occidentale L. = Cajueiro. Cultivada nos arredores do POIT. Mello Filho encontrou as plantas
aínda pequenas, protegidas por manilhas contra a ação predatória dos caranguejos e das cabras. Durante a nossa
estadia usufruimos do caju que colhemos de uma grande moita, que ocupa atualmente uns 200 metros quadrados,
localizada um pouca acima da estação dos geradores. Há aínda um outro pé isolado, aparentemente da mesma
idade, em bom estado, próximo à pocilga do POIT. Não coletada.

APIACEAE
Carum petroselinum Benth & Hook. f. =  Salsa   :   Cultivada atualmente na horta do POIT.

Coriandrum sativum L.   :   Cultivada atualmente na horta do POIT.

ASTERACEAE
Acanthospermum hispidum DC.   Atualmente a espécie não é encontrada. : L. E. de Mello Filho 927 & F.
Segadas Vianna 2025  “Vertente do Pico das Grazinas e Praia das Tartarugas, 24/05/1950” (R).

Achyrocline disjuncta Hemsl.   : (Figura 7 - ponto 8) Esta espécie endêmica, notável pelo seu porte relativa-
mente alto (até 60 cm), constitui uma esparsa população nas encostas do Pico Trindade, pouco abaixo do topo.
Tem capítulos esbranquiçados terminais, e copa hemiglobosa. O hábito lenhoso desta e outras espécies levou à
recente segregação das mesmas, por alguns autores, no gênero Dendrocline. R. J. V. Alves  4447 (R), J. M. L.
Gomes 1771 (VIES).

Ageratum conyzoides L. :   Na época da expedição João Alberto, Mello Filho observa que a espécie era comum:
“desde alguns metros para dentro da praia até o alto do Desejado.” Em 1995 encontramos um único exemplar na
horta do POIT, e já em 1997, havia uma grande população nas encostas do Pico Desejado. R. J. V. Alves  4606,
5864 ) (R).

Bidens sp.  Mello Filho observou esta espécie luteiflora no alto do Desejado. Atualmente não foi observada. A
única coleta é de J. Becker 26 (R).

Eclipta prostrata L.:  A erva lanceta é uma daninha comum na horta do POIT, à qual é restrita na Ilha. R. J. V.
Alves  4605 (R).

Gnaphalium sp.  : Observada por Mello Filho.

Siegesbeckia orientalis L. Erva daninha coletada apenas uma vez, há 3 décadas. J. Becker 27 (R).
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Sonchus oleraceus L.  : Mello Filho aponta uma ampla dispersão desta espécie na Ilha. Atualmente não foi
observada.

Taraxacum officinale L. : Espécie mencionada por RUSCHI (1950).

BRASSICACEAE
Brassica oleracea L.:  A couve é cultivada na horta do POIT.

CACTACEAE
Opuntia nigricans Haw. [O. cochenillifera L.] :   Novo registro.  Esta espécie do subgênero Nopalea é represen-
tada por dois exemplares viçosos plantados diante dos alojamentos. As flores são vermelhas por fora, e laranja
escuras por dentro. Os frutos são areolados, com gloquídeos numerosos e diminutos. Ao amadurecerem, passam
de verde claros pelo amarelo, laranja, e por fim tornam-se vermelho-escuros. Material coletado em etanol : R.
Alves s/n. (R).

CAESALPINIACEAE
Caesalpinia bonducella Fleming. : Espécie assinalada por quase todos os botânicos como bastante freqüente na
Ilha, onde vegeta em uma área atualmente mais restrita do que antes, graças à pastagem pelas cabras e à ação do
fogo. Ocorre apenas nas encostas suaves acima da Praia do Andrada, interspersa na vegetação dominada por
Cyperus atlanticus.   THOMSON & MURRAY, (1885:300) consideram Caesalpinia bonduc (L.) Roxb. uma
espécie com sementes amarelo sulfúreas, muito próxima à C. bonducella que teria sementes cinzentas [o que
corresponde ao nosso material]. Trabalhos mais recentes como WAGNER et al (1990) e WHISTLER (1992) as
consideram sinônimas, apesar do que o Index Kewensis 2.0 em CD-ROM (1997), as considera distintas. R. J. V.
Alves  4688 J. Becker 524: “Terraço acima da praia do Andrada, 25/12/1965” ; Projeto Tamar sem coletor e s/n. (R)

Caesalpinia echinata Lam. = “Pau Brasil”   :   Novo registro.  Em 1995 uma única muda, raquítica e em péssimo
estado, estava em frente à enfermaria do POIT, protegida contra as cabras e caraneguejos por um barril sem
fundo. Foi plantada pelos participantes da “Cabritada Ecológica”, que permaneceram em Fevereiro de 1994. Os
participantes dessa cabritada plantaram a muda com o intuito de reintroduzir o “Pau-brasil” na Ilha, graças ao
equívoco cometido pelos antigos naturalistas, que atribuiram a esta espécie os troncos mortos e caídos que
atestam a presença de uma vasta e exuberante floresta em época mais remota. Apesar de ter madeira vermelha
duríssima, assim como o “Pau-brasil”, trata-se de Colubrina glandulosa var. reitzii, como nos atesta a coleta do
Johann Becker, feita há 30 anos, de material ainda vivo. Em 1997 a muda já não estava viva.

Senna obtusifolia Irwin & Barneby  : (Figura 7 - ponto 2) Planta daninha comum na horta e arredores do POIT,
onde esporádicamente forma densas touceiras de plântulas. Há populações acima da estação de rádio, e acima
das ruínas das fortificações, no sopé do Pico desejado.  Deve ser a espécie assinalada por J. M. L. Gomes em
1995 como S. tora L. : R. J. V. Alves  4607 (R).

Stylosanthes viscosa (Aubl.) Sw. :  Atualmente, esta planta ruderal não ocorre. L. E. de Mello Filho 929 & F.
Segadas Vianna 2027 “Vertente leste do Pico das Grazinas, 24/5/50” (R).

Tamarindus indica L.  =  Tamarindo  :   Um único pé com 60 cm de altura foi encontrado nas imediações do
alojamento dos oficiais, no POIT. Apresenta um tronco já espesso, mas graças à falta de permeabilidade e nutri-
entes do solo, permanece baixo. : R. J. V. Alves  4451 (R).

COMBRETACEAE
Terminalia catappa L. = Amendoeira.   Mello Filho observou as tentativas de cultivo da espécie, que atualmente
ocorre em abundância de grandes árvores dispersas margeando as calçadas do POIT. Ocorre entre elas um indi-
víduo, próximo ao refeitório, notável por apresentar a casca do tronco muito diferente
dos demais, sendo rugosa e articulada. [Material não coletado].

CONVOLVULACEAE
Evolvulus pusillus Choisy. :   Novo registro. No herbário do Museu Nacional há apenas 2 outras coletas de
material comparável, ambas determinadas como E. pohlii Meissn., ambas das serras de Minas Gerais (R: J.
Saldanha 8503, Ynes Mexia 5665). Espécie subarbustiva caméfita, notável por ocorrer apenas no Morro do
Paredão, acima da Praia das Tartarugas, em substrato solto e movediço de cinza vulcânica. Os ramos adpressos
ao substrato têm flores brancas em pedicelos axiais. A população não passa dos 50 exemplares. (det. R. S.
Bianchini) : R. J. V. Alves  4620 (R, SPF, SP), J. M. L. Gomes 1709 como Boraginaceae (VIES).
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Evolvulus sp.: (Figura 7 - ponto 7) Endêmica à Ilha da Trindade. É notável a presença desta espécie na Ilha,
pois embora a sua presença não tenha sido assinalada por nenhum outro botânico, a pequena população que
ocorre nas altas encostas do Pico Trindade aparenta ser antiga, já em declínio devido à ação predatória das
cabras. São subarbustos eretos com o tipo de crescimento “candelabra”, pauciramosos, com folhas velutinas,
prateadas, chegando a ter brilho metálico. As flores reunidas em capítulos terminais bracteosos, têm corola
branca, com 1 cm de diâmetro. As espécies deste gênero, principalmente as com as características acima, são
comuns nos campos rupestres do continente. A única outra menção encontrada, do gênero Evolvulus, para floras
de ilhas oceânicas, é da vegetação de Cuba (BORHIDI 1991. A especialista Rosângela Simão Bianchini (comu-
nicação pessoal) considera a espécie como nova, da afinidade de E. lithospermoides Mart., que tem corola azul
e ocorre principalmente na Serra do Cipó, MG. O material de Trindade difere por ter flores brancas. Pelo habitus
a nova espécie se aproxima mais de E. kramerioides Mart.). : R. J. V. Alves  4668 (R, SPF, SP)

Ipomoea digitata L. Novo registro. (Figura 7 - ponto 9) Espécie representada na Ilha por um único exemplar
vivente, o qual já foi observado em 2/1/1966 por J. Becker. Habita uma fenda numa parede vertical de rocha
avermelhada voltada para W, no Pico Trindade. Para herborizar seus estolões e assim documentar sua presença,
foi necessário lançar uma pequena âncora, presa a um cabo de nylon, pois o exemplar é inacessível : R. J. V.
Alves  4656, J. Becker 528 (R).

Ipomoea pes-caprae (L.) Sweet ssp.  brasiliensis (L.) V.O.  :   Ocorre uma população limitada desta espécie, nas
redondezas do campo de futebol e estação meteorológica do POIT, extendendo-se para S até o marco do Andrada,
e para N por poucas plantas isoladas plantadas em frente aos alojamentos. Algumas plantas apresentam xilopódios
cujas dimensões e aspecto geral indicam uma idade alta.  : R. J. V. Alves  4452 (R).

Ipomoea batatas Lam. : Novo registro.  Cultivada atualmente na horta do POIT. R. J. V. Alves  4678 ®

Xilopódio de exemplar antigo de  Ipomoea pes-caprae na Praia do Andrada.

CRUCIFERAE
Senebiera pinnatifida DC.   :   Coletada já por Mello Filho, a espécie continua confinada à horta do POIT, com
uma população razoável. O estudo material desta no herbário do Museu Nacional (R), revelou que quase todas
as coletas antigas ali depositadas (Alvaro Silveira 491) foram realizadas em regiões serranas de Minas Gerais.
R. J. V. Alves  4609 (R)

Nasturtium officinale R. Br.  =  Agrião   :   Cultivado atualmente na horta do POIT.

Brassica oleracea L.  =  Couve   :   Cultivada atualmente na horta do POIT.
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CUCURBITACEAE
Cucurbita pepo L. = Pepino  :   Cultivada atualmente na horta do POIT.

EUPHORBIACEAE
Chamaesyce hirta Millsp. : Caméfita rara na horta do POIT, como erva daninha. : R. J. V. Alves  4608 (R).

Chamaesyce prostrata Small  =  Quebra-pedra:   Caméfita que ocorre em grande quantidade perto do campo de
futebol na Praia do Andrada e na horta do POIT. : R. J. V. Alves  4675, 4449 (R).

Phyllanthus amarus Schum. & Thonn.   :   Planta que ocorre em pequena quantidade na horta do POIT, e também
no centro de touceiras de Fimbristylis nesiotis na plataforma que antecede a Fazendinha, no Vale Verde. Segun-
do CAMPOS (1996), esta espécie neotropical é ruderal e atualmente comum nos trópicos, e tem 2 obras princeps
distintas, sendo que a autora (op. cit.) não reconhece a autoria de Thonning . : R. J. V. Alves  4664, 4667, 4677,
L.E.M.F. 926 & F.S.V. 2024 (R).

Ricinus communis L.  : (Figura 7 - ponto 4) A mamona foi encontrada em grande número por Mello Filho.
Atualmente encontramos uma única população com 3 exemplares, na plataforma acima da Praia do Andrada,
cujas plantas atingem 80—100 cm, com um tronco lenhoso,  espesso e retorcido, indicando grande idade apesar
do porte baixo. Os exemplares são férteis mas com pouca vitalidade. : R. J. V. Alves  4622 (R).

FABACEAE
Canavalia obtusifolia DC. [=C. rosea (Sw.) DC., C. maritima (Aubl.) Thou.]:   Espécie que, segundo Mello
Filho, era abundante  no litoral NE da Ilha, e que hoje está reduzida a um único policórmon, próximo às tamarei-
ras (Figura 7 - ponto 3)  (Phoenix sp.) próximo à casa dos geradores. Afirmava Hoehne (Hoehne in Lobo,
1918:141) que se trataria de uma variedade de C. gladiata, que segundo este autor já foi assinalada por Caio de
Vasconcellos como “recém semeada” em seu relatório de 1856. : R. J. V. Alves  4669, J. S. Domingos s.n. 18/10/
1916 Ilha da Trindade; Bruno Lobo s.n. 1962 idem; J. Becker 523 “Praia do Andrada, in sabulosis juxta mare,
25/12/1965” (R).

Crotalaria incana L.   :    Observada pelo Becker no vale da Praia do Príncipe em 1965, esta espécie não foi
observada na Ilha durante nossa visita. Em Julho de 1995, na viagem do NTRt. Soares Dutra, foi coletada uma
espécie de mariposa cujas larvas desenvolvem-se somente sobre plantas deste gênero. Esta espécie foi novamen-
te assinalada EM 1992, (GOMES & WANDEMBRUCK 1995), em cuja lista aparece entre as Caesalpiniaceae.
Supomos que durante nossa expedição, a espécie estava presente apenas na forma de sementes, que é caracterís-
tico das terófitas na fase entre as gerações. : J. M. L. Gomes 1716 (VIES), J. Becker s.n. 1965 (R).

Dioclea aff. violacea Mart. ex Benth. [sp. agg.]:   Encontramos sementes trazidas pelo mar, aparentemente
viáveis, típicas do gênero. A descrição das sementes (WAGNER 1990:670) sugere tratar-se da espécie D. wilsonii
Standl. : R. J. V. Alves  4662 (R)

Indigofera hirsuta L. :   Esta espécie ruderal foi coletada e assinalada apenas em 1965. : J. Becker s/n. (R).

Mucuna gigantea DC. :  Espécie dispersa por diversas ilhas oceânicas tropicais de todo o mundo. Na Ilha da
Trindade encontramos uma semente na praia. Não ocorrem plantas adultas. WAGNER, HERBST & SOHMER
(1990:688) a menciona de diversas ilhas havaianas. Uma tentativa de germinação da semente, iniciada em 9/3/96
foi bem sucedida. : R. J. V. Alves  4663 (R)

Phaseolus vulgaris L. sp. agg.  :   Há mais de um século, Pedro Martins iniciou o cultivo de feijão na Ilha,
segundo LOBO (1919). Não assinalou-se sua presença, atualmente.

FLACOURTIACEAE
Banara brasiliensis (Schott) Benth. :   Mencionada por Mello Filho como componente das matas dos altos
cumes, esta espécie continua presente mas pouco numerosa no alto do Desejado e Pico Trindade. Tambem ocor-
re em menor proporção nas matas de Cyathea nas encostas S do pico São Bonifácio. Segundo Mello Filho,
Hooker teria assinalado este material como Abatia sp. no relatório do Challenger. No Index Kewensis 2.0 (1997),
a espécie, juntamente com muitas outras do gênero, aparece na família Samydaceae (?) enquanto diversas outras
espécies do gênero aparecem nas Flacourtiaceae. : R. J. V. Alves  4635, J. Becker 29 “Ad declivem occidentalem
Montis Desejado, silvulam valde claram constituem” 1/1959 (R).
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LAMIACEAE
Hyptis sp. :   A coleta assinalada por Mello Filho como Hyptis não consta das coleções estudadas. Deve tratar-
se de Stachytarpheta glabra Cham., que também foi coletada por J. S. Domingos e assinalada como Lippia sp.

Leonurus sibiricus L. :  Assinalada por Mello Filho, e coletada por J. Becker não foi assinalada atualmente. : J.
Becker 525 “Encosta Sul do Monte Desejado, Próximo ao topo”; J. Becker 526: “Anfiteatro a W. do Morro
Desejado, 2/1/1966” (R).

Mentha viridis. L. :  Mello Filho assinala esta espécie nas depressões encharcadas da beira do rio (!?) da Praia
dos Portugueses. O Almirante Blower (comunicação pessoal) observou uma espécie de hortelã (possívelmente a
mesma) no alto do Desejado há mais de 30 anos, quando havia na Ilha uma grande população de carneiros.
Atualmente não se encontra a menta na Ilha.

Coleus barbatus (Andrews) Benth.    =.  Esta espécie, o “falso boldo”, apresenta boa vitalidade na horta do
POIT, e seu chá é usado pela guarnição para problemas digestivos. : R. J. V. Alves  4602 (R).

MALVACEAE
Sida ciliaris L. :   Mello Filho assinala esta espécie, que não encontramos. :  L. E. de Mello Filho 930 & F.
Segadas Vianna 2028  “Vertente E do Pico das Grazinas; Começa onde acaba a Waltheria, nas partes altas”, J.
Becker 531: “In graminosis ad declivem Montis Desejado, pouco acima do canyon” (R).

Sida sp.   :  Ruderal. : J. Becker 531: “In graminosis ad declivem Montis Desejado, 17/12/1965 (R).

MIMOSACEAE
Entada phaseoloides (L.) Merr. [E. gigas (L) Fawc. & Rendle., E. pursaetha DC., E. scandens Benth.]:   Segun-
do VALÍCEK et al. (1989:366), a E. phaseoloides (L.) Merr. é sinonima de E. scandens Benth.. sendo esta
espécie originaria das matas tropicais pluviais da Ásia e do Pacífico enquanto que a espécie E. gigas, parecida,
é das Américas. Já ATTENBOROUGH (1995) menciona E. gigas como sendo a espécie da África. E. phaseoloides
ocorre na maioria das ilhas oceânicas tropicais, na vegetação litorãnea e nas matas galeria. Foi coletada duas
vezes em Kaua’i no Havaí em 1920 (WAGNER, HERBST & SOHMER 1990:671). WHISTLER (1992:121)
informa que a espécie ocorre entre a Ásia e a Micronésia (Ilhas Marianas, Carolinas e Marshall), em todos os
arquipélagos da Polinésia até as Ilhas Australs, e que tem uma pequena população disjunta em Kauai’i. Com a
confusão que atualmente parece ocorrer na taxonomia do genero, o nome E. phaseoloides foi eleito para o táxon
aqui tratado, até que a questão fique satisfatoriamente resolvida. Na Ilha da Trindade esta espécie tem sido
encontrada exclusivamente na forma de sementes que são trazidas pelas correntes marinhas e depositadas nas
praias voltadas ao E da Trindade. Na forma de sementes já foi coletada por J. Becker em 1965, mas aparente-
mente não consta de nenhuma publicação ou manuscrito sobre a Ilha. Duas sementes das colhidas por J. Becker
foram submetidas a teste de germinação no dia 10/01/1998. Como pode-se comprovar experimentalmente, as
sementes coletadas são viáveis. Os marinheiros do POIT as colecionam como souvenirs. Durante nossa estadia
encontramos 13 sementes da espécie, e soubemos de outras duas por relatos dos marinheiros.. : R. J. V. Alves
4661 (R)

MORACEAE
Ficus carica L. = Figueira   :   Há menção de algumas figueiras na parte NE da Ilha (LOBO 1919:141). Não
assinalamos esta espécie no presente.

MYRSINACEAE
Myrsine floribunda R. Br. [Rapanea guyanensis Aubl.]: A capororoca é a dicotiledônea arbórea mais freqüente
da Ilha, nas altas matas do Desejado, Pico Trindade e Pico São Bonifácio. : R. J. V. Alves  4681 (R), J. M. L.
Gomes 1757 (VIES).

MYRTACEAE
Eugenia jambolana Lam. = Jambo:   Há um pé com copa globosa na beira do córrego que deságua próximo ao
refeitório do POIT. Material não coletado.

Eugenia uniflora Berg. = Pitanga: Novo registro.  Ocorre próximo dos alojamentos do POIT, frutificando farta-
mente na virada do ano. É uma espécie sufruticosa com frutos vermelho-claros, sulcados longitudinalmente, e
saborosos. Melo Filho relata que um companheiro de sua excursão trouxe um fruto de pitangueira (que identifi-
cou como Eugenia sp.) do Desejado. Há ainda uma árvore isolada na encosta S do Pico Trindade (Figura 7 -
ponto 5), a 500 m s. m., da qual coletou-se material florido. : R. J. V. Alves  4657 (R).
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Myrrhinium atropurpureum Schott: (Figura 7 - ponto 10) Espécie que já ocupou grandes áreas na Ilha. Por
ocasião da expedição João Alberto, habitava as partes baixas bem como o alto do Desejado, e abrigava
freqüentemente, segundo Mello Filho, a orquídea Polystachya estrellensis. Atualmente a população está restrita
a 3 exemplares que habitam a crista da vegetação que encobre a metade inferior do morro composto de cinza
vulcânica movediça, no lado S do vale da Praia das Tartarugas. Mello Filho acredita que a Eugenia sp. apontada
por Hooker corresponderia a esta espécie. Acreditamos que Hooker tinha em mente a espécie anteriormente
tratada. : R. J. V. Alves  4619,  L. E. de Mello Filho 955 & F. Segadas Vianna s/n.: “Pico Desejado, No Alto,
Arbusto de 1 a 3 m, copado, colonias, flores vermelhas, 6 est. 3 pet.” (R).

Psidium guajava L. = Goiabeira:   Ocorrem duas variedades nas proximidades do POIT, em duas touceiras. A
primeira touceira, acima da estação de radio, é composta inteiramente da variedade com frutos grandes, verrucosos
na superfície, com polpa e mesocarpo branco a esverdeado. A mesma variedade também constitui metade da
touceira acima da casa dos geradores, onde ocorre também a goiaba rosada comum, com frutos de ectocarpo
liso. Nossa expedição fez uso dos frutos como suplemento vitamínico. [Material não coletado].

NYCTAGINACEAE
Pisonia obtusata Jacq. :   Das árvores viventes de Trindade, esta é a menos numerosa. Encontramos apenas 5
exemplares, sempre nas posições mais altas das matas dos cumes. As bagas vermelhas desta espécie sugerem que
ela foi introduzida na Ilha por aves. : R. J. V. Alves  4453, 4636, 5968; J. Becker 22, 537 (R), J. M. L. Gomes
1772 como Guapira opposita (Vell.) Reitz (VIES).

OXALIDACEAE
Oxalis corniculata L.:   Esta espécie terófita ocorre sazonalmente nos altos picos, cobrindo até 80% de algumas
áreas, geralmente consorciada, no centro das touceiras de Bulbostylis nesiotis. O tamanho das pupulações oscila
muito. : R. J. V. Alves  4650, 4682, 4706, J. Becker s/n. 3x: “In aperto summae planitiae ad septemtrionem
Montis Sancti Bonifacii, 13/12/1965; Inter saxos, supra dejectum aquae ad declivem meridionalem Montis
Grazinas, 17/12/1965; In Valle ad declivibus occidentalibus Montis Desideratus (Pico Desejado) et meridionalibus
Montis Trinitatis (Pico Trindade) valde frequens.” (R).

PAPAVERACEAE
Argemone mexicana L.  :  Outrora esta espécie era, segundo Becker e Mello Filho, extremamente abundante,
desde as praias até os cumes. Em 1995 encontrou-se apenas 2 exemplares no limite superior da vegetação na
encosta W do morro desnudo, no lado E do vale da Praia das Tartarugas. Em 1997 já havia, novamente, uma boa
população. : B. Lobo 4882, J. Becker 532: “Terraço acima da Enseada dos Portugueses”, R. J. V. Alves 5862,
encosta do Desejado (R).

PIPERACEAE
Peperomia glabella (Sw.) A. Dietrich var. glabella   :  Novo registro. Espécie terrestre e mesmo epífita do
subbosque das florestas existentes. Em Julho de 1994 foram introduzidos alguns exemplares para cultivo no
cactário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e outros são atualmente cultivados no Horto Botânico do Museu
Nacional : R. J. V. Alves  4107 (R).

Peperomia glabella (Sw.) A. Dietrich var. nigropunctata  (Miq.) Dahlst. :  Novo registro. . Espécie terrestre e
epífita do subbosque das florestas existentes, em locais relativamente sombreados. : R. J. V. Alves  4705 (R).

Peperomia beckeri E. F. Guimarães & R. J. V. Alves : Espécie endêmica recém desrita (ALVES & GUIMA-
RÃES, 1998)  conhecida apenas da coleção tipo, em 1965 ( holotypus: J. Becker 521, R)

Piper amalago (L.) var. medium (Jacq.) Yuncker   :  Novo registro. Esta espécie ocorría nas bordas das matas de
Rapanea nos altos picos, e que aparentemente foi eliminada rapidamente pelas cabras. : J. Becker 11: “In campo
saxoso infra silvula myrsineceis ad declivem meridionalem Montis Desejado, 500 m s. m, 1/1959” (R).

PLANTAGINACEAE
Plantago trinitatis Rahn  :  Até sua redescoberta em junho de 1998, considerávamos esta espécie, endêmica à
Trindade, como extinta pelas cabras. Becker encontrou esta espécie representada por “uma dúzia de exempla-
res” na “Fazenda” em 1965. A espécie foi descrita como nova para a ciência na monografia do especialista Knud
Rahn da Dinamarca, em sua obra extremamente avançada para a época, pelo uso de computador e de caracteres
recém explorados na taxonomia (RAHN 1974). É notável que dentro da seção Virginica é a única espécie que
tem habitus subarbustivo, característica que compartilha com P. bismarckii Niederlein, espécie ornamental natu-
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ral da Argentina, lá conhecida por “Llatén”, ou “Pinillo Plateado”, segundo PIO CORRÊA (1984:(6)187), e com
P. perrymondii Barnd. dos paramos venezuelanos (vide VARESCHI 1970:256).. RAHN (1974:147) ainda com-
para seu habitus com P. fernandezia Barn. endêmica às Ilhas Juan Fernandez, a W do Chile. Sobre P. robusta
Roxb., endêmica da Ilha de Santa Helena, Rahn informa que o caudex e folhas estreitas da última lembram P.
trinitatis, mas que que a maioria dos outros caracteres as distingue (não especifica quais.). Afirma que aparente-
mente as espécies, ambas raras, com folhas estreitas dessa seção (P. weddelliana Decne e P. commersoniana
Decne ex Barnéoud) são as mais afins de P. trinitatis, embora estas não formem caudex. BECKER (comunicação
pessoal) informa que P. trinitatis não tinha caudex exposto. P. commersoniana ocorre desde Minas Gerais até o
Paraguai e Uruguai, enquanto P. weddelliana ocorre no sul da Bolívia e Argentina adjacente. Recentemente Dr.
Knud Rahn nos escreveu, lamentando “...mais uma extinção pelas cabras”, e informando que a viabilidade das
sementes do gênero geralmente não ultrapassa 5 anos. O reaparecimento da população  de P. trinitatis a partir de
um banco de sementes foi, portanto, uma grande surpresa. A população atual se constitui por indivíduos menos
viçosos que os typi, com poucas inflorescências. : J. Becker 522 “Escarpas Rochosas no NW da Ilha, 13/12/
1965”  (HOLOTYPUS C, ISOTYPUS R), J. Becker 23 “Na descida para o monumento, 1/1959”, R. J. V. Alves
6291 “Pico Trindade, 15/6/98, material para análise de cromossomos” (R).

PORTULACACEAE
Portulaca oleracea L. = Beldroega Verdadeira :   Ocorre em abundância como erva daninha na horta do POIT, e
na falta de outras espécies foi recentemente utilizada também como ornamental, plantada nos canteiros em frente
aos alojamentos, margeando a calçada de concreto. É comestível e apreciada em saladas pelos europeus. Tam-
bém a encontramos em pouca quantidade no pé do Pão de Açucar, na parte mais interna do vale da Praia das
Tartarugas. Mello Filho já observou uma Portulaca sp. na Praia do Andrada, provavelmente idêntica. R. J. V.
Alves 4604 (R).

RHAMNACEAE
Colubrina glandulosa Perk. var. reitzi (M.C.Johnston) M.C. Johnston   :  O Index Kewensis 2.0 (1997) indica
que BORHIDI (1973, n.v.) trata este taxon como subspécie e não variedade. As coletas desta variedade deposi-
tadas no Museu Nacional (R) são de PR e SC. Além das exsicatas, há um indivíduo vivente no Horto do Museu
Nacional. Becker colheu exsicatas de 1 dos últimos exemplares vivos desta espécie em 1965. Desde então a
espécie foi eliminada da Ilha pelas cabras. Restam atualmente apenas os troncos mortos, testemunhando uma
floresta que cobria mais de 70% da Ilha da Trindade. Alguns deles se encontram em locais que são hoje total-
mente desérticos, sem nenhuma vegetação vivente. Em alguns exemplare há cortes dos troncos por serrote,
executados há muito tempo. Halley encontrou nas encostas da Ilha voltadas para o “lado dos ventos” (NNE) uma
floresta dessas grandes árvores que identificou como “Redwood” (Caesalpinia) e que considerou ser o Pau-
Brasil [Murphy, 173]. Em 1965 o naturalista Johann Becker coletou  exsicatas de um dos últimos exemplares
viventes desta espécie, elucidando assim a identidade das árvores mortas que até então vinham sendo erronea-
mente identificadas como “Pau Brasil” pelos viajantes. Este erro persistiu até recentemente, como atesta o pé de
Pau Brasil verdadeiro (Caesalpinia echinata) plantado em Fevereiro de 1994 pelos membros da “cabritada
ecológica”, mas que não sobreviveu até a expedição de 1997. OLSON (1981) diz que existem outras 4 espécies
com as quais a Colubrina foi confundida. A madeira vermelha e duríssima da mesma contribuiu para esta confu-
são, por se assemelhar à do pau brasil; Mas também foi ela que elucidou a verdadeira identidade da espécie, ao
ser analisada pelo xilólogo Milanez, do Jardim Botânico do Rio de Janeiro.  Na década de 60, esse material foi
identificado como pertencente ao gênero Colubrina pelo laboratório de madeiras do jardim Botânico do Rio de
Janeiro. Desconhecendo os resultados do Becker, OLSON (1981) coletou outra amostra de madeira em 1976,
que foi confirmada como Colubrina sp. pelo Calvino Mainieri, do Laboratório de Anatomia e Identificação de
Madeiras, São Paulo. J. Becker coletou amostras da madeira dos troncos mortos em 1965, e encontrou os últi-
mos 2 ou 3 exemplares viventes. . OLSON (1981) diz que a espécie ainda vivia em Trindade por ocasião de sua
visita, mas não especifica a localidade. J. Becker 27 (R).

RUBIACEAE
Chiococca brachiata Ruíz & Pavón var. acuminata Muell. Arg.   :  No estrato arbustivo das matas do Desejado
ocorrem atualmente 3 exemplares viçosos, com os ramos prostrados, escandente nas pedras e ramos vicinais.
Supomos que a espécie já foi mais abundante na Ilha.  Foi assinalada por Mello Filho. R. J. V. Alves 4639,
colhida também pelo Projeto TAMAR em 1994, sem dados de coletor (R).

Diodia dasycephala Cham. & Schlecht.   :   Espécie subarbustiva que é atualmente pouco abundante no topo dos
picos Desejado e Trindade. Foi identificada como Borreria verticillata (L.) G. F. W. Mey por J. M. L. GOMES
(1995). : R. J. V. Alves 4645, colhida também pelo Projeto TAMAR em 1994, sem dados de coleta (R).

Psychotria sp.  :  Pequena erva prostrada com raíz principal moniliforme. J. Becker 536 (R).
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 Último exemplar vivo de Colubrina glandulosa var. reitzii. (Foto: Johann Becker, 1959).
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Sideroxylon obtusifolius (quichabeiras) no topo do Pico Desejado em 1950.
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RUTACEAE
Citrus aurantium L. var. amara = Laranja da terra   : (Figura 7 - ponto 6) Na alta crista do Córrego da Cacho-
eira, acima da queda livre de 100 m que desagua no vale de mesmo nome, ao sul da Praia do “M”, encontramos
um único exemplar vivo, e outro já morto. Pelo tipo de localidade inacessível, julgamos que não foi
deliberadamente plantado neste local. [Sem coleta].

Citrus tangerina Hort. & Tanaka = Tangerina   :   Há algumas mudas plantadas nas proximidades do POIT,
protegidas por tambores, mas sem vitalidade. Seu plantio foi inadequado, pois as covas são rasas, e o substrato
não é solo mas sim tufo vulcânico compactado, duro e impermeável. [Sem coleta].

SAPINDACEAE
Dodonaea viscosa (L.) Jacq. ssp. burmanniana (DC.) J. G. West.:   Encontramos uma pequena floresta remanes-
cente desta espécie na encosta SW do Desejado, a 500 m s. m. Becker informa que a espécie sempre ocorreu
naquele local, mas há 30 anos a população era bem maior. : R. J. V. Alves 4634, J. Becker 30: “Ad declivem
Occidentalem Montis Desejado, 1/1959” (R).
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Grupo dequichabeiras próximo ao Monumento em 1994.
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SAPOTACEAE
Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) Pennington (Bumelia obtusifolia R. & S.) : A quichabeira é uma
árvore espinhosa de copa densamente ramosa, hemisférica. Em 1994-5 a população era representada por um
indivíduo na “Fazendinha”, uns 4 indivíduos na sela na borda E  da mata do cume do Pico Trindade, e um
pequeno círculo de 6 árvores vivas e 6 indivíduos já mortos no alto platô do Desejado. Esta última população é
remanescente de uma mata maior, cuja fotografia foi publicada por NOVAES (1952:221). Ao lado destes últi-
mos pés, há vários troncos mortos, evidentemente da mesma espécie, com cicatrizes profundas na casca atestan-
do a atividade predatória das cabras. O estudo da população da Ilha da Trindade corrobora as conclusões de
ANDRADE et al. (1982) que consideraram a espécie ameaçada de acordo com os critérios da IUCN. Segundo o
levantamento dos herbários realizado pelos autores (GUA, R, RB), a espécie ocorre nas restingas internas de
BA, ES e RJ.  : R. J. V. Alves 4680 (R).

SCROPHULARIACEAE
Stemodia trifoliata (Link.) Reichenbach. Ocorria no topo do Pico Desejado até 1965. J. Becker 535 (R).

Verbascum virgatum Spreng. :   Novo registro. Em 1950 a equipe de Mello Filho, na “Expedição João Alberto”,
não encontrou a espécie, mas menciona que Campos Porto teria coletado um único exemplar, que identificou
como V. blattarioides Lam., antes de 1916. Em 1965 J. Becker coletou esta espécie principalmente próximo à
“Fazendinha”, acima do monumento. Atualmente a espécie não ocorre na Ilha. :  L. E. de Mello Filho 962 & F.
Segadas Vianna s/n “Praia dos Portugueses, ruderal, 26/5/50” ; J. Becker 28: “In campo saxoso prope cacuminem
ad declivem occidentalemque montis Desejado, 500-600 m s. m., 1/1959”,   J. Becker 527: “Ad declivem
occidentalem Montis Desejado, 500 m s. m., 29/12/1965” (R).

SOLANACEAE
Nicotiana tabacum  L.  s. lat.: Novo registro.  Becker registrou a espécie como hospedeira do hemíptero Cyrtopeltis
sp., em 1965. Não conhecemos outra menção de fumo na Ilha. Atualmente não ocorre. : J. Becker 21 (R).

Solanum tuberosum L. =  Batata inglesa.  Esta espécie foi observada em cultivo na horta do POIT, em condições
precárias. Não coletada.

Solanum nigrum L. :  Segundo Mello Filho esta espécie ruderal, comum até na Europa, que ocorria  no vale da
praia das tartarugas e no subbósque no alto do Desejado, no andar superior. Atualmente não foi assinalada a
presença da espécie.

STERCULIACEAE
Waltheria indica L. (W. americana L.)   Mello Filho observa que esta espécie era dominante nas encostas NE da
ilha, e que era poupada pelas cabras salvo último recurso. No vale da Praia das Tartarugas aquele autor observou
“comunidades puras desta planta”. Atualmente há somente um indivíduo no referido
vale, e algumas dezenas nas encostas acima do POIT. : R. J. V. Alves 4621 (R).

TILIACEAE
Triumfetta rhomboidea Jacq. [T. bartramia L.] =  Carrapicho :   Esta espécie epizoócora não ocorre atualmente,
provavelmente devido à redução dos rebanhos de animais domésticos. : J. Becker 529 “In graminosis ad cacuminem
Montis Desejado”; J. Becker 530 “Anfiteatro a W do Pico Desejado” (R, K),  L. E. de Mello Filho 902 & F.
Segadas Vianna 2002 (R).

URTICACEAE
Pilea  muscosa   Lindl.   :  Erva daninha da horta do POIT, não coletada.

VERBENACEAE
Stachytarpheta glabra Cham.: O material no Museu Nacional é estéril, com folhas e ramos que correspondem à
coleta “Hyptis sp.” de Bruno Lobo e à coleta “Lippia sp”. de C. Diogo in B. Lobo s/n,  18/10/1916”, R. J. V.
Alves 4876 (R).
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POIT visto do Pico Trindade em 1959 (Foto: Johann Becker).
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POIT visto do Pico Desejado em 1994, já com amendoeiras.
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MONOCOTILEDÔNEAS (LILIOPSIDA)

AGAVACEAE
Agave americana L. var. variegata Hk.  :  Novo registro. Cultivada nas cercanias do POIT como ornamental.

Agave rigida Mill. [ A. sisalana (Engelm.) Perrine]   : Novo registro.  Cultivada nas cercanias do POIT como
ornamental.

ARECACEAE
Cocos nucifera L. = Coqueiro   :   Mello Filho contou 5 indivíduos cultivados no POIT, em bom estado e
fartamente frutificados.  Por ocasião da nossa expedição havia no POIT dois exemplares juvenis com 2 a 3 m de
altura, e um colmo já morto próximo ao refeitório.

Phoenix cf. reclinata   : Novo registro.  Pameira semelhante à tamareira, que forma uma touceira viçosa próximo
à estação dos geradores. Os frutos são mais duros que as tâmaras, com 3 cm de diâmetro. R. J. V. Alves 6290 (R).

CYPERACEAE
Bulbostylis nesiotis (Hemsl.) C. B. Clarke: Endêmica à Trindade e Martin Vaz. É a ciperácea que domina algu-
mas comunidades na parte mais alta da Ilha, chegando a atingir 100% de cobertura. Nas partes mais baixas
ocorre mais esparsamente, misturada em proporção variável com  Cyperus atlanticus. Nas vertentes voltadas
para SE do Pico Desejado, há uma população com estrutura de “mosaico grosso”, com muita semelhança à
comunidade de Stipa tirsa (sensu MORAVEC (1994:55-56, et Fig. 23). Trindade: R. J. V. Alves 4614, 4684, (R,
NHB), L. E. de Mello Filho 932 & F. Segadas Vianna 2030:  como Bulbostylis arenaria (Nees) Lindm.; J.
Becker s.n. /1965 sem dados. (R).  Martin Vaz: R. J. V. Alves 5866, no topo do platô, rara entre touceiras de
Cyperus atlanticus. (R).

Cyperus atlanticus Hemsley : .  Endêmica à Trindade e Martin Vaz. RIDLEY (1888:11, 66) considera esta
espécie sinônima de C. brunneus Sw., e diz conhecer material de Trindade, das Bahamas, Cuba, Jamaica, Flórida,
México, Fernando de Noronha, e diversas outras ilhas oceânicas. Observa que é notável a distribuição desta
espécie pelas Indias Ocidentais e ilhas oceânicas, e sobretudo sua falta no continente sul-americano.  O especi-
alista M. T. Strong (com. pess.) do National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, informa a
respeito desta espécie: “This is a species of Cyperus section Thunbergiani and is related to C. planifolius L. C.
Richard and C. brunneus Sw. of the West Indies. This species has been placed by Kükenthal (1935) as a variety
of C. appendiculatus (Brongn.) Kunth of Ascension Island. I feel that this is better treated as a distinct, endemic
species to Ilha da Trindade. However it is possible that it may also occur on Martim Vaz.”  O Index Kewensis 2.0
(1997) propõe Mariscus appendiculatus Brongn. como nome correto da espécie. Em 1997 pudemos confirmar
que na Ilha de Martin Vaz, esta espécie é muito abundante nas partes mais planas do topo da Ilha principal,
enquanto B. nesiotis ocupa principalmente as encostas mais suaves. Em Trindade, a coleta de Bruno Lobo s/n, de
13/02/1926, é dessa espécie, mas estava no R. como C. ligularis L. É a ciperácea dominante nas comunidades
dos locais mais baixos da Ilha, como o platô acima da Paraia do Andrada e do POIT. Chega a atingir 100% de
cobertura. Ocorre mais esparsamente por toda a Ilha (Trindade: R. J. V. Alves 4454, 4613, 4689, 4703, (R,
NHB) B. Lobo s/n, como “C. ligularis L. 13/02/1926”, J. Becker 8 (R). Martin Vaz: R. J. V. Alves 5865: Topo do
platô da Ilha de martin Vaz, frequente. (R).

Cyperus luzulae (L.) Rottb. ex Willd..  :  Espécie neotropical amplamente distribuída, do sul do México até a
Bolívia, e para leste desde as Índias Ocidentais até o sul do Brasil (M. T. Strong, com. pess.) Na Ilha da Trindade
é bastante rara. : R. J. V. Alves 4632 (R, NHB).

Kyllinga brevifolia Rottb. :   Espécie sempre consorciada com Bulbostylis nesiotis, no centro de cujas touceiras
vegeta. É muito rara na Ilha, mas colhemos dela bastante material fértil, com plantas cujo tamanho varia de
meros 2 cm a uns 25 cm. Strong (com. pess.) informa que é uma espécie pantropical de ampla distribuição,
comum em floras insulares. : R. J. V. Alves 4659, 4685 (R, NHB).

LILIACEAE sens. lat.
Yucca radiosa Trel.   :   Cultivada nas cercanias do POIT como ornamental.
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MUSACEAE
Musa paradisiaca L. var vittata W. Ackm. = Banana São Tomé  :  Os marinheiros chamam esta bananeira de
“Banana-figo”. Os frutos atingem uns 20 cm, e são lateralmente achatados. Há 3 moitas viçosas ao redor do
córrego que desagua acima do refeitório do POIT.

ORCHIDACEAE
Polystachya etrellensis Rchb. f.:   É a única orquídea assinalada para a Flora da Ilha pelos pesquisadores anteri-
ores, e continua sendo atualmente. É epífita sobre Rapanea, Cyathea, Sideroxylon, e Pisonia, nas partes mais
altas da Ilha onde a precipitação superficial é alta. Encontrou-se farto material em todos os possíveis estados
ontogenéticos, o que nos leva a crer que não há, na Ilha, uma estação bem definida de floração. : R. J. V. Alves
4450, 4679, J. Becker s.n., “13/12/1965” (R).

POACEAE
Eleusine indica Gaertn. :   Poucos exemplares foram encontrados na horta do POIT. Já Mello Filho assinalou a
presença deste gênero. : R. J. V. Alves 4611 (R, ISC).

Eragrostis aff. ciliaris :   Esta espécie foi encontrada em diminuta população no platô que antecede a “Fazendinha”,
vegetando no centro das moitas de Bulbostylis nesiotis. De acordo com a Prof. Lynn Clarke, a espécie é identificada
pelas chaves dicotômicas como Eragrostis ciliaris, mas uma comparação com material de herbário prova que se
trata de outra espécie. : R. J. V. Alves 4666 (R, ISC).

Paspalum millegranum Schrad. :   Atualmente trata-se de 3 populações com menos de 10 m2 cada. Uma é
localizada perto do chiqueiro do POIT, e outras nas cercanias do campo de futebol. O Index Kewensis 2.0 (1997)
propõe sininimia com P. densum Poir. : R. J. V. Alves 4601 (R, ISC).

Saccharum officinarum L :   A cana é cultivada na horta do POIT, [não coletada].

Sporobolus virginicus Kunth.   :   Segundo Mello Filho, a espécie teria sido observada por Copeland e Campos
Porto. Também foi coletada por Joseph Dalton Hooker abaixo do penhasco na praia do da enseada do Noroeste.
Atualmente não ocorre na Ilha.

Zea mays L. = Milho   :   Em 1783, segundo relatos de Pereira Vellasco (LOBO 1919:156), colheu-se de 30 a 40
alqueires de milho em Trindade. Atualmente há um restrito cultivo de poucos pés na horta do POIT, oriundo de
sementes contidas na ração para os porcos mantidos na pocilga da Ilha [não coletada].





COROLOGIA & BIOGEOGRAFIA

A flora original da Ilha da Trindade é aquela anterior ao desembarque dos primeiros
visitantes humanos. Compunha-se das espécies que ocorriam na Ilha antes da chegada dos
seus descobridores, bem como de ancestrais de algumas dessas espécies que chegaram à ilha
por mecanismos naturais de dispersão (vento, aves, correntes marinhas etc.) As orígens e afi-
nidades das floras insulares vêm despertando interesse entre os biogeógrafos, sobretudo desde
a década de 60.

COPELAND (1881), concluiu que todos os gêneros vegetais que achou em Trindade,
exceto um, seriam representados na costa Africana, e que a flora da Ilha teria maior afinidade
com a flora africana do que com a sul-americana. Essa conclusão não é corroborada nem pelos
resultados da Expedição João Alberto, nem pelos mais recentes. Dentre as pteridófitas,
Trichomanes angustatum Carn., Cyathea delgadii Sternb. e outras consistuem elementos
florísticos típicamente sul-americanos segundo TRYON (1966).

SOHMER & GUSTAFSON (1987:21) mencionam que uma análise da flora do Arqui-
pélago do Havaí revelou que sua flora se originou de 272 espécies que chegaram à Ilha por um
desses modos. Isto representa uma colonização bem sucedida a cada 20 a 30 mil anos. A
especiação a partir dos primeiros organismos colonizadores, segundo uma pesquisa daquele
arquipélago, foi pequena para os musgos (de 225 para 233) e pteridófitas (de 114 para 145),
mas foi bem pronunciada no caso dos moluscos terrestres (de 34 para 1,000), insetos (de 255
para 5,000), aves (de 25 para 135) e plantas floríferas (de 270 para ca. 1000). Da relação de
plantas floríferas do Havaí (WAGNER, HERBST & SOHMER 1990), ocorrem na Ilha da Trin-
dade: Ageratum conyzoides, Argemone mexicana, Caesalpinia bonducella, Chamaesyce
hyssopifolia, C. prostrata, Crotalaria incana, Ipomoea cairica, I. batatas, I. pes-caprae,
Phyllanthus niruri, Psilotum nudum, Ricinus communis e Waltheria americana. Há 30 anos, J.
Becker registrou ainda Verbascum virgatum na Trindade. Mucuna gigantea e Entada
phaseoloides, cujas sementes atolam nas praias da Ilha, ocorrem também no Havaí.  As muitas
espécies de Canavalia (subgênero maunaloa) são endêmicas ao Havaí, assim como o são algu-
mas espécies de Bidens, Colubrina, e Pisonia, gêneros representados na Ilha da Trindade por
outras espécies de distribuição pantropical.

No capítulo sobre a origem da flora de Fernando de Noronha, RIDLEY (1888:9) sepa-
ra as plantas daquele arquipélago em 3 categorias: ervas daninhas, plantas introduzidas pelas
correntes marinhas, e plantas com bagas e sementes comestíveis. Já BATISTELLA (1996)
separa as 60 espécies vegetais dominantes de acordo com sua ocorrência, obedecendo combi-
nações das mais variadas determinantes ecológicas: sotavento, barlavento, áreas costeiras, áreas
interiores, áreas florestadas pouco artificializadas e de ocorrência isolada. Aparentemente
Fernando de Noronha não tem afinidade florística com Trindade.

O transporte pela água, vento, aves, ou outro meio de dispersão constitui o primeiro e
principal fator seletivo. Para se estabelecer numa ilha oceânica, uma espécie vegetal cujos
propágulos sobreviveram o transporte, deve encontrar condições (clima, solo e fauna) condi-
zentes com suas amplitudes de tolerância. Os propágulos de muitas espécies que colonizam as
ilhas oceânicas se submetem ao stress causado pela permanência prolongada na água salgada..
O tamanho das ilhas e sua distância dos continentes influi na estabilidade das comunidades,
atuando na diversidade biológica das mesmas (KOHN & WALSH 1994). Depois de 3 décadas
completas, JENÍK (1997) corrobora a teoria da biogeografia insular, proposta por
MACARTHUR & WILSON (1967), que já observava o efeito positivo do tamanho das ilhas e
sua proximidade de continentes sobre a diversidade de espécies. Isso é bem exemplificado
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pelo fato de que Trindade tem uma flora com ca. 160 espécies (113 vasculares) em uma área de
9,2 km2, enquanto Martin Vaz, com uma área menor que de 0,75 km2 tem apenas duas espécies
de plantas vasculares: Cyperus atlanticus. e Bulbostylis nesiotis.

Graças ao isolamento, as floras de ilhas oceânicas têm uma considerável proporção de
espécies endêmicas. Considerando, entre outras, a lista de BRADE, (1936), com menos de dez
pteridófitas da Trindade, TRYON (op. cit.) afirma que:

1 - As pteridófitas [r-estrategistas] são de especial interesse para os estudos de endemismo em
floras insulares, por terem esporos facilmente transportáveis pelo vento, podendo transpor
longas distâncias com maior eficácia que as fanerógamas; usando o exemplo de Eriosorus
cheilanthoides (Sw.) A. F. Tryon, com marcante distribuição disjunta, ocorrendo no alto do
Itatiaia, RJ e em Tristão da Cunha. Das 13 ilhas oceânicas correlacionadas na figura 2 de
TRYON (1970), Trindade teria a menor área e o menor número de espécies. Com as 17 espéci-
es atualmente conhecidas, a situação da Ilha é comparável à de Pitcairn, com 19.

2 - A proximidade de duas ilhas aumenta a proporção de espécies de pteridófitas em comum,
(julgando serem próximas as distâncias de até 500 milhas);

3 - O número de espécies endêmicas é inversamente proporcional ao tamanho da ilha.

Se considerarmos Trindade e Martin Vaz em conjunto, como o fez LEAL (1991), a
flora vascular de Martin Vaz teria uma taxa de endemismo de 100%, já que suas duas ciperáceas
só ocorrem nessas duas Ilhas. A notável ausência de pteridófitas em Martin Vaz, que dista
apenas 26 milhas de Trindade, pode ser decorrente das diferenças edáficas e climáticas, con-
forme exemplificado por SMITH (1993).

O maior tamanho das ilhas acelera a especiação e provoca uma redução da capacidade
de dispersão dos taxa insulares (CODY & OVERTON 1996). Segundo estes últimos, a
insularidade favorece a seleção em K (complexo de caracteres como propágulos maiores, me-
nos numerosos, e com boas reservas nutritivas), às custas da seleção em r (propágulos numero-
sos, menores e de fácil dispersão). Seja em ecossistemas terrestres ou aquáticos, a biodiversidade
de uma ilha parece ser determinada por duas forças opostas, sendo que o tamanho das ilhas
favorece um maior número de espécies, enquanto a distância dos continentes a deprecia. DOYLE
(1997), observou que o mesmo padrão é seguido ainda pelas aves ameaçadas.

Segundo LEAL, (1991), alguns ecossistemas marinhos de ilhas oceânicas tendem a se
assemelhar aos dos continentes mais próximos. O referido autor levantou mais de 100 espécies
de gastrópodes marinhos de Trindade e Martin Vaz, constatando que 16% são endêmicas à
primeira e 15% à segunda ilha. A flora vascular da Ilha da Trindade, já abalada por rebanhos
desde 1700, ainda possuía 10 espécies endêmicas (9%) até 1965. Dessas, duas são atualmente
extintas, reduzindo a presente taxa de endemismo para 7%. Lamentavelmente as pesquisas
biológicas mais consistentes em Trindade começaram 2 séculos após sua ocupação, antes da
qual a flora da Ilha devia ser muito mais rica em espécies, tendo uma taxa de endemismo
comparável com Santa Helena, condizente com sua latitude, ou pelo menos comparável com
os valores obtidos por LEAL (1991) para gastrópodes (16%). Talvez por não ter sido submeti-
do à ação de espécies introduzidas e invasoras, o ecossistema marinho da plataforma de Trin-
dade é muito melhor preservado do que o terrestre. Muitas pesquisas tendem a atribuir  altos
graus de endemismo ao isolamento geográfico. BRIGGS (1966) observou que a  porcentagem
de espécies endêmicas nas ilhas oceânicas do Atlântico norte e médio é insignificante, aumen-
ta no Atlântico e Pacífico sul e atinge valores muito altos nas águas subántárticas. O autor
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atribui esse padrão de distribuição dos endemismos à queda das temperaturas das águas duran-
te o Pleistoceno, que foi mais acentuada no hemisfério norte. Trindade foi excluída do estudo
de BRIGGS (op. cit.), pois sua fauna era pouco conhecida na época.

Antes da ocupação humana da Ilha da Trindade, os mais marcantes fatores de seleção
eram provavelmente a disponibilidade de substrato e nutrientes (inclusive competição) e a
ação dos caranguejos terrestres. Vencida a barreira dos oceanos, os propágulos tinham boa
chance de formar novas populações. Com a chegada dos navegantes, vieram os animais do-
mésticos, as ervas sinantrópicas e plantas introduzidas, exercendo novas pressões seletivas.

ESPÉCIES LITORÂNEAS DE DISTRIBUIÇÃO  PANTROPICAL
Comuns nas faixas litorâneas do Taiti, Malásia, Indonésia e no Brasil são por exemplo

Sporobolus virginicus, Remirea maritima, Stachytarpheta indica, Weddelia biflora, e Ipomoea
pes-caprae, Esta última foi semeada na Ilha da Trindade por volta de 1856 (VASCONCELLOS
1856). A Caesalpinia bonducella é comum no litoral do Brasil, e em Trindade foi coletada por
pelo menos dois naturalistas (Bruno Lobo e Johann Becker). Nas zonas fora da influência das
marés, esses países têm em comum a ocorrência de Emilia sonchifolia, Eleusine indica, Lantana
camara,  Cuscuta racemosa, Cyperus haspan, Canavalia rosea, (C. obtusifolia).  e  Mellinis
minutiflora, entre outras, sendo que essas em Trindade, ocorre apenas C-rosea.

PROPÁGULOS & ARTEFATOS TRAZIDOS PELO MAR
Em 1965, Johann Becker encontrou sementes  de duas plantas nas praias da Ilha, que

foram determinadas por René Capuron do “conservateur des Eaux et Forêts à Madagascar”
como pertencentes às espécies Caesalpinia bonducella e Entada pursaetha [= E. phaseoloides].
Além dessas, achou duas placas de plástico vermelho, com inscrições em alto relevo, lançadas
ao mar por uma entidade oceanográfica sul-africana. Enviou as placas para o endereço que
nelas constava, mas jamais obteve uma resposta que confirmasse seu recebimento. Enviamos
cartas a diversos institutos sul-africanos na esperança de obter informações sobre o ponto de
lançamento das placas, a fim de elucidarmos a origem das correntes marinhas que trazem
sementes e outros propágulos à Ilha. Até o presente não obtivemos nenhuma resposta.

Sementes de 4 espécies de leguminosas, trazidas pelo mar, foram coletadas nas praias
do lado E. Destas, excetuando Caesalpinia bonducella, adultos e plântulas atualmente não
ocorrem na Ilha. Em algumas delas há uma camada de briozoários lofoforados encrustada na
testa, o que reflete um demorado transporte pelo mar.  Apesar disso a maioria das sementes nos
parece viável pelo seu aspecto geral. HEMSLEY (1885:302) menciona diversos litorais onde
as sementes de  Entada phaseoloides aparecem, trazidas pelo mar. Dentre elas menciona a
deposição delas na costa de mesma exposição (“windward side”) de Santa Helena, onde ocor-
rem exemplares viventes da planta. Das 13 sementes  de E. phaseoloides que encontramos nas
praias do Parcel das Tartarugas, dos Portugueses e dos Cabritos, em Trindade, testamos a ger-
minação de 7, escarificando a testa por ocasião da semeadura no dia 24/06/95. Sete germina-
ram até (21/12/95), atingindo uma delas 25 cm de altura. Outras 3 foram submetidas ao mesmo
teste em 22/12/95, germinando em pouco mais de 1 mês. Além dessas, encontramos duas espé-
cies distintas de sementes de Dioclea aff. violacea e Mucuna gigantea. Foi também encontra-
do um estróbilo de Equisetum sp. na Praia dos Portugueses. O fato de não ocorrerem plantas
viventes das espécies cujas sementes viáveis encontramos nos leva a crer que as plântulas
provavelmente são devoradas pelas cabras.

As correntes marinhas conhecidas sugerem uma longa viagem das placas e sementes,
com velocidade aproximada de 20 milhas diárias (ANONYMUS 1995). Para chegarem às cos-
tas de Santa Helena e Trindade, os propágulos de E. phaseoloides podem ter seguido, inicial-
mente, a corrente equatorial que corre da Austrália até a costa leste da África. Esse percurso
completo leva aproximadamente 8 meses. Calculamos que os propágulos oriundos do sul asiá-
tico levariam  em torno de 2 anos para chegar à Trindade. Caso sejam provenientes de plantas
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já estabelecidas no sul da África, seu tempo de viagem se reduziria à metade. Segundo relatos
do HEMSLEY (1885), E. phaseoloides ocorre em Santa Helena, o que reduziria para 3 meses
a viagem necessária. A camada de briozoários lofoforados na testa das sementes sugere, entre-
tanto, uma viagem mais longa. A espécie é restrita a ecossistemas florestais com árvores de
grande porte, pois em seus estágios iniciais de vida é uma trepadeira. Segundo PIO CORRÊA
(1984), ocorre também na Venezuela.

PLANTAS CULTIVADAS NA ILHA DA TRINDADE
As tentativas de cultivo de algumas plantas úteis são registradas por diversos documentos

antigos. Pouco sabemos sobre as espécies plantadas, mas já em 1783 sabiam os Portugueses
que os ocupantes Ingleses da Ilha haviam mantido hortas nela, por exemplo o milho, do qual
“se tem collido trinta a quarenta alqueires,..”. A Ilha inteira ocupa uma área basal aproximada
de 9,2 km.,  com uma superfície que pode ultrapassar 20 km quadrados. 30 alqueires plantados
de milho implica pelo menos  726,000 metros quadrados, se for alqueire paulista, e o dobro se
for mineiro. A referida plantação de milho ocuparia portanto de 9 a 18% da área basal (4 a 8%
da superfície total) da Ilha. Em Trindade não ocorrem áreas suficientemente planas para
tamanha colheita. O solo escasso e pedregoso da Ilha atualmente não permite nenhuma
cultura desse tipo, do que se pode concluir que houve pronunciada devastação e erosão.
A estimativa dos portugueses sugere que teria havido mais solo orgânico na Ilha há 2
séculos

O comandante da Ilha Pereira de Vellasco lá encontrou três bananais que conseguiu
desenvolver, mas estes foram destruídos por um enorme temporal em 1793. Sobre as se-
mentes e mudas que seguiram à Ilha em 1783, não temos informações. A expedição do
Prof. Bruno Lobo lá encontrou figueiras em 1916. O Dr. Pedro Martins escreveu um rela-
tório para o Ministério da Marinha do Brasil, no qual relatou que: “Foi iniciada a planta-
ção de batata, feijão, milho, legumes, e foram feitas mudas de figueira que encontrei no
alto do morro do Precipício.

Nas proximidades do acampamento podem ser plantadas árvores fructifferas, como ba-
naneiras, mamoeiros, abacateiros, cajueiros, coqueiros, melão e melancia, e mais plantas que
se adaptem à proximidade o mar; plantações outras como limoeiros, mandioca, com a qual
será feita a farinha, depois das necessarias installações, tomateiros, hortaliças diversas não
devem ser esquecidas, para melhoria da alimentação; para esse fim devem ser enviadas as
sementes e mudas necessarias.”

Há 30 anos. a área geral do POIT era coberta apenas por vegetação rasteira. As amendoei-
ras (Terminalia catappa) que foram plantadas naquela época são atualmente árvores grandes e
frondosas. Da grande quantidade de frutos que produzem, parte é consumida pelo caranguejo
Gecarcinus lagostoma. As amêndoas secas podem ser encontradas nas praias do lado E da
Ilha, mas não foi encontrada nenhuma plântula. Aparentemente os solos atuais não são propí-
cios à propagação de suas sementes.

Não tivemos confirmação da ocorrência da Mandioca, e outras plantas que são sugeridas
por certos autores como adequadas para plantio na ilha. A bordo do navio Barão de Teffé, que
levou esta equipe de volta ao Rio de Janeiro em Fevereiro de 1995, Sra. Lilia Nogueira da
Gama trouxe para Trindade mudas de plantas ornamentais e úteis, como “Jasmim do cabo”
(Gardenia jasminoides Ellis), “Jasmim estrela” (Mandevilla suaveolens Lindl.), “Jasmim man-
ga” (Plumeria alba L., P. lutea R & P, e P. rubra L.), Pitangueira de Santa Catarina (Eugenia
pitanga Kk), Bougainvillea (Bougainvillea spectabilis Willd.), Palmito de Sta. Catarina
(Arecácea juvenil, não determinada) E “Ingá” (cf. Inga sessilis), que até então não haviam sido
plantadas na Ilha. As mudas dessas 9 espécies não vingaram. Nenhuma delas foi localizada em
1997.  Dentre as mudas recém introduzidas nas cercanias do POIT, sobrevivem há mais de um
ano, embora sem muitos sinais de crescimento,: Chorisia speciosa, Coccoloba uvifera,
Mangifera indica e Ficus cf. cyclophylla.
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 Cenario de devastação caprina na “Fazendinha” entre os picos Desejado e Trindade.
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ESPÉCIES INVASORAS E SINANTRÓPICAS EM TRINDADE

As terras de origem vulcânica são em geral tidas como muito férteis. Na Polinésia
francesa, por exemplo, a maioria das espécies introduzidas de plantas úteis e daninhas são hoje
subespontâneas em quase todas as ilhas. Isso se deve em parte à maior idade das ilhas vulcâni-
cas da Polinésia em relação à Trindade, que tem apenas 3 M.a. Em conseqüência da sua maior
idade, algumas ilhas da Polinésia tiveram mais tempo para que a ecese e a pedogênese ocorres-
sem. (A vegetação ajudou a formar e segurar os solos férteis, favorecendo o crescimento da
diversidade.) Em Trindade houve uma cobertura vegetal mais densa, a camada superficial dos
solos era composta de substrato orgânico bem mais fértil do que o atual. Esse quadro, que foi
encontrado em 1700 pelo Halley (MELLO FILHO, 1950a), foi drasticamente mudado em uma
década pela ocupação açoreana em meados do século 18,  seguido de 2 séculos de contínua
devastação por cabras, porcos e carneiros. Os animais se multiplicaram rapidamente às custas
da vegetação. Sem a vegetação original, os solos férteis foram erodidos ora até a rocha matriz
vulcânica, ora aos acúmulos compactados de cinza. A degradação dos solos chegou a tal ponto
que atualmente até ervas que no continente são daninhas, vivendo em quase todos os terrenos
baldios e hortas, têm sérias dificuldades de se manter em Trindade. Em 1998 o solo dos barris
nos quais introduzi algumas mudas de árvores no ano anterior, abrigava várias gramíneas e
outras invasoras enquanto o chão circundante continuava totalmente desprovido das mesmas.
Encontramos a maioria das ervas daninhas apenas na horta do POIT, salvo alguns casos espe-
ciais de consorciamento. Chamaesyce spp. (quebra pedra) ocorrem principalmente no campo
de futebol e suas imediações, na Praia do Andrada, em terra compactada com uma fina camada
de areia calcária. A areia branca da Praia das Tartarugas é quase inteiramente calcária, com-
posta de fragmentos de conchas, corais e algas calcárias dos arrecifes. Nesta areia foi encon-
trado um único exemplar de Portulaca oleracea.

Dodonaea viscosa,  arbusto freqüente em comunidades litorâneas do Brasil, forma
uma pequena população vestigial na Ilha. Argemone mexicana é uma planta tipicamente inva-
sora com distribuição pantropical e deve ter sido introduzida em Trindade acidentalmente com
a semeadura de alguma planta útil na horta. WAGNER (1990) considera  A. mexicana e a
espécie endêmica A. glauca (Nutt. ex Prain) Pope elementos nativos da flora do Havaí. Outras
invasoras oportunistas em Trindade são: Ageratum conyzoides, Digitaria sp., Diodia
dasycephala e Portulaca oleracea. No passado Mello Filho indicou também a presença de
Leonurus sibiricus, Mollugo verticillata, Sida cordifolia, Sida sp., e Hyptis sp.   Como muitas
espécies ruderais e sobretudo sinantrópicas são altamente nitrofilas, a destruição caprina da
camada de solo fértil da Ilha deve ser o fator responsável pelo desaparecimento de algumas
dessas plantas.
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   Floresta nebular, de Myrsine floribunda no topo do Pico Trindade.





VEGETAÇÃO

As ilhas oceânicas mereceram um capítulo à parte, ou pelo menos uns parágrafos em
alguns dos livros clássicos sobre vegetação. CRONQUIST (1988:22) informa que em ilhas
oceânicas relativamente novas há alguns nichos ecológicos que permanecem vagos por longo
tempo, antes de serem preenchidos por alguma planta. Espécies inicialmente mal adaptadas a
esse habitat podem se fixar, e podem originar taxa mais adaptados que eventualmente bloque-
arão a colonização por outras espécies. Como exemplo de irradiação adaptativa, o autor cita o
gênero Argyroxyphium do Havaí.

A vegetação terrestre atual da Ilha da Trindade difere das de outras ilhas vulcânicas
visitadas pelo autor pela quase total ausência de comunidades climax e pela marcante pobreza
de comunidades “galeria”. As comunidades “climax” foram eliminadas pela erosão dos solos
finos e orgânicos. As comunidades que sobrevivem na Ilha no presente são em geral fases
bloqueadas de sucessão, em muitos casos secundária. Beirando os vários córregos da Ilha,
ocorre a mesma vegetação que ocupa os grandes espaços interfluviais. Salvo pelas comunida-
des de algas filamentosas que vivem na água dos riachos em si, as plantas terrestres das beiras
dos riachos pouco diferem das demais, mesmo em porte e habitus. Não foram encontradas
plantas paludosas, mesmo em locais que aparentavam propícios à ocorrência delas. Encontrei
entretanto, na praia, um estróbilo de Equisetum sp, que deve ter sido trazido por correntes
marinhas. A vegetação diferencia algumas comunidades distintas em locais onde há diferentes
condições pedológicas, notadamente a presença de maiores ou menores quantidades de humus.
Nos locais onde pude claramente correlacionar as comunidades ao tipo de substrato, verifiquei
que a estratificação edáfica  associada ao micro e nanorelevo são as responsáveis pela diferen-
ciação. O componente húmico fino foi removido com a erosão caprina - pluvial, e assim o chão
ficou recoberto por uma camada do solo grosseiro (pedras e cascalho). Essa remoção foi acom-
panhada com uma degradação da vegetação e por uma lenta sucessão secundária.

O viajante francês DUPERREY (1826 etc.), relatando sua visita de 6 de outubro de
1822, forneceu um excelente mapa de Trindade e Martin Vaz, com figuras de perfil, e descre-
veu Martin Vaz como  “...rochedos elevados de uma nudez repelente...” e Trindade como “...pe-
dregosa e estéril; algumas árvores, entretanto, coroam os cumes, principalmente na parte
meridional. Notam-se cabeços, no alto dos quais se elevam arvores esguias.”  A mesma narra-
tiva é transcrita ainda por LEITÃO (1934), que estipula duas datas para a visita: 16 de outubro
(p. 25) e 6 de outubro (p. 237).

Ao publicar o mapa do estado do Espírito Santo, RUSCHI (1968) assinalou, com traços
vermelhos, vegetação de restinga em 3 localidades da Ilha da Trindade e no topo da Ilha de Martin
Vaz. Esta suposição é incorreta. Além disso, usou traços verdes para designar outro tipo de vegeta-
ção que ocorreria no topo da Ilha da Trindade, mas a cor usada carece legenda. No texto (p. 6) usa
uma terminologia que não corresponde à legenda do mapa: [A área da] “Vegetação das Ilhas Oce-
ânicas de Trindade e do Arquipélago Martim Vaz, continua ser de 0,5 km2”.

SEGADAS VIANNA (1950) distinguiu 3 “andares” vegetacionais, compostos de 20 co-
munidades (comentadas sucintamente adiante), as quais caracterizou brevemente. Reconheceu 3
formações nos altos picos: mata, mata de Cyathea copelandii, litorânea degradada e herbácea.

GOMES (1995) reconhece as seguintes comunidades, que acredita serem “nativas”
em Trindade: “Psamófila reptante, Graminóide, e Mata.” Na publicação do seu abstract nos
resumos do XLVI congresso de botânica, um editor não identificado inseriu depois dessas
formações uma quarta: “pioneira de praia campestre”. O próprio J. M. L. GOMES (comunica-
ção pessoal) documentou com uma cópia do manuscrito de seu resumo que a quarta formação
foi inserida por terceiros, sem o devido consentimento do autor.
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VEGETAÇÃO DESCRITA POR SEGADAS VIANNA (1950):

ANDAR INFERIOR: Degradado, com 4 comunidades  (“fases de sucessão regressiva”.)

1 Monocenose terrestre de Waltheria americana com 50 cm de altura e até 6 indivíduos por m2, raramente
“consorciada” com Argemone mexicana. Há uma “facies” em que a sp. dominante tem menos altura e cobertura.
Um relito desta comunidade pode ser observado na ponta superior da faixa de vegetação que sobe até a metade
do Morro do Paredão a partir do vale da Praia das Tartarugas. Um mosaico desta comunidade também ocorre
100 m a S do alojamento dos oficiais no POIT, inserido na comunidade de Cyperus atlanticus. Outro fragmento
ocupa parte do início da trilha do POIT ao Pico Desejado, na margem N da grande voçoroca.

2 Monocenose psamófila de Argemone mexicana com até 20 indiv. / m2. Ainda ocore no vale da Praia das
Tartarugas. Em 1994-5 foram observados apenas 2 exemplares de A. mexicana  no Morro do Paredão. Como a
espécie é terófita, a população só aparece em determinadas épocas do ano.

3 Comunidade com Paspalum sp. com 4 % de cobertura, e Waltheria americana formando moitas com até
2 m de altura, com 1% de cobertura. Atualmente ocorrem 3 a 4 pequenas moitas de Paspalum, não ultrapassando
10 m2 de cobertura. W. americana ocorre isoladamente, não tendo mais contato com a espécie anterior.

4  Monocenose de Chamaesyce prostrata, com fisionomia desértica. Tal comunidade ocupa uma pequena
área nas laterais do atual campo de futebol do POIT, e a espécie ocorre ainda em comunidade ruderal na Horta
Nova Esperança, e temporariamente aparece no alto da duna arenosa na Praia das Tartarugas.

5 Comunidade de Paspalum sp. e Digitaria sp., associadas a Stylosanthes sp. presentes (A gramínea assina-
lada por este e outros autores como Digitaria  é Eleusine indica). Esta comunidade não ocorre mais na Ilha,
embora Paspalum millegrana e Stylosanthes viscosa estejam presentes isoladamente. A primeira gramínea for-
ma poucas moitas isoladas nas proximidades da pocilga do POIT e na parte alta da Praia do Andrada, enquanto
a segunda só foi encontrada na forma de 3 indivíduos na horta do POIT. A leguminosa é uma terófita que também
ocorre na horta, mas suas maiores populações ficam 100 m a S da Estação de Rádio do POIT, e 150 m. ao S da
caixa d’água que abastece o POIT, no meio das ruínas dos alojamentos dos açoreanos. Segundo o autor, esta
comunidade atingia 200 m s. m.

6 Monocenose de Mollugo verticillata, que ocorria nas partes mais altas das praias, sujeitas apenas à influ-
ência das marés mais altas “equinoxiais”. Não foram encontradas atualmente. A espéce aparentemente não ocor-
re mais. O autor refere-se à espécie como sendo dominante, mas não menciona outras espécies. Daí concluímos
que se tratava de monocenose.

ANDAR MEDIANO (“VEGETAÇÃO DAS ENCOSTAS”)
Neste, o autor distingue 5 comunidades, cuja flora considera autóctone, excetuando a quinta comunidade,

descrita acima e que atualmente não apresenta Stylosanthes sp. As comunidades são consideradas naturais pelo
autor, embora “muito modificadas pela ação do fogo e do pastoreio, parecendo que algumas delas, como por
exemplo, a última descrita,  são resultado da degradação de tipos de vegetação mais evoluídos, provavelmente
matas”.

7 Comunidade composta de Pityrogramma calomelanos var. calomelanos e P. aureoflava. Essas duas espé-
cies atingiam, segundo o autor, altura de 50 cm, com uma área de cobertura de 80 cm2.  A inclinação é geralmen-
te alta, de 20% (18o ou mais), “em substrato pedregoso e móvel”. Nossas observações discordam desta afirma-
ção: O primeiro taxon ocorre em quase toda a Ilha, em diversos tipos de solo, associado a diversas outras plan-
tas. O segundo, cujas báculas e faces ventrais das frondes são dourados, ocorre atualmente apenas nas encostas
do Pão de Açucar no fundo do vale da Praia das Tartarugas, em scree do cone de dejeção. As populações destes
2 taxa se misturam apenas no pequeno vale que sobe por entre o Pico N. S. de Lourdes e o Pico do Vigia, condição que
julgamos ser antiga. Esta comunidade ocorre ainda, e a descrevemos em maior detalhe mais adiante.

8 Comunidade dominada por Doryopteris campos-portoi, com Asplenium praemorsum. Ocorria em grande
proporção entre 200 e 300 m s. m., no vale de acesso ao Pico das Grazinas, sendo pouco comum em outras
localidades. Atualmente esta comunidade ocupa muitas áreas da Ilha onde a umidade é constantemente alta, tais
como as morenas vulcânicas que acompanham os córregos, e as vertentes mais altas dos picos, acima dos 400 m
s. m. Descrevemos o status atual desta comunidade em maior detalhe mais adiante.
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9 Comunidade “característica dos cursos d’água”, dominada por Cyperus atlanticus, e com C. sp. em menor
proporção. Pudemos observar que esta vegetação na verdade não constitui uma comunidade delimitada, mas
uma fase mais úmida da comunidade de Cyperus atlanticus e Fimbristylis nesiotis que cobre grandes áreas da
Ilha.. As mesmas espécies ocorrem também a grandes distâncias dos riachos. Em nenhuma ocasião as espécies
de Cyperus vivem dentro da água dos riachos. Descrevemos esta comunidade mais adiante.

10 Monocenose de Doryopteris campos-portoi, que o autor afirma ser sujeita ao contínuo e lento fluxo d’água.
Acrescentamos que há uma oscilação do nível d’água nos córregos, e que o fluxo não é contínuo. Também cabe
salientar que esta comunidade prospera, em 90% dos casos, nas localidades penumbrais (ALVES & KOLBEK
1993b) debaixo de grandes pedras, ao longo dos cursos de água, que na Ilha as vezes são sazonais. Os itens no.
8 e 10 do autor são fragmentos da mesma comunidade.

11 Comunidade com 30-40 cm de altura,  dominada por Bulbostylis nesiotis, com quase 70% de cobertura, à
qual se associam Pityrogramma tartarea com 10% de cobertura, e Achyrocline disjuncta.  com 1% de cobertura.
A “comunidade” tinha cobertura total de ca. 80%. Trata-se de mais um fragmento da comunidade herbácea à
qual pertence o item 9.

VEGETAÇÃO DOS ALTOS PICOS:
( Narra-nos SEGADAS VIANNA (op. cit.):”... é a região que menos tem sofrido a influência do fogo e do
pastoreio excessivo.” Estima o autor que há 2 séculos as matas cobriam uma área pelo menos dez vezes maior do
que por ocasião de sua visita. Distingue 5 tipos de mata:

12 Mata dominada por Pisonia (obtusata), com as “codominantes” Rapanea [guyanensis] e Banara
(brasiliensis). A cobertura total da comunidade alcançava 40%, com 20, 10 e 10% para as espécies respectivas.
O diâmetro médio dos troncos era 10 cm, o máximo de 25 cm. A densidade das espécies (indivíduos por 100 m2)
era de 17, 9 e 7 respectivamente. O sub-bosque (estrato herbáceo) dessa mata tinha cobertura de 60%, e era
“dominado” por Polypodium trindadense, associada a Doryopteris campos-portoi, Ageratum conyzoides,
Pityrogramma tartarea, Fimbristylis nesiotis, e Oxalis corniculata. O autor considerou esta mata como sendo o
“climax” vegetacional da Ilha. Referiu-se ainda à ocorrência epífita de Usnea barbata (s. lat.) e Polypodium
cinerascens (=P. trindadense)

Atualmente não existe nenhuma formação florestal tão aberta (40%) na Ilha e por isso não encontramos
muitas das espécies acima inclusas no sub-bosque, pois elas necessitam de mais luz do que lhes proporcionam as
atuais matas. Polypodium trindadense domina stands vegetacionais herbáceos especiais, ocorrendo nas matas
esparsamente. Entretanto trata-se de um fragmento das matas que ainda ocorrem nos altos picos, descritas adiante.

13 Monocenose de Rapanea [guyanensis], que circundava as matas do item 12, formando uma borda da de
mata com 5 m de altura e uma “densidade” [ cobertura ?] de 40%. Trata-se de um fragmento das matas acima.
Ainda hoje ocorrem partes das matas cujo estrato arbóreo é composto apenas de [Myrsine floribunda]. Isto se
deve à heterogeneidade da floresta, e não caracteriza uma comunidade à parte. O sub-bosque compunha-se das
mesmas plantas que o do item 12.

14 Uma monocenose de Myrrhinium atropurpureum, com 3 m de altura, formava a borda mais externa.  O
sub-bósque compunha-se das mesmas plantas que o do item 12. Atualmente não ocorre tal formação. Há apenas
alguns poucos indivíduos formando uma única população de M. atropurpureum na Ilha (veja-se na listagem da
flora). No lado SE,  onde o autor menciona ter observado uma maior área desta vegetação, atualmente não
comporta nada semelhante.

15 Mata de Sideroxylon obtusifolium com árvores de 30 cm de diâmetro e de 4 a 5 m de altura, e até 90% de
cobertura do estrato arbóreo. O sub-bósque, pouco desenvolvido, com até 10% de cobertura, apresentava predo-
minância de Cyperus sp. com inclusão de  Ageratum conyzoides.

16 Mata dominada por Cyathea delgadii alcançando 5 a 6 m de altura. O autor contou 10 exemplares vivos e
9 troncos eretos porém mortos dessa espécie em 100 m2 analisados. Diz o autor que as matas eram densas,
havendo entrelaçamento das copas, atingindo uma cobertura de 70-80%. No sub-bósque menciona Pityrogramma
tartarea como dominante, acrescentando Polypodium trindadense, Cyperus sp., e Peperomia sp. Uma comuni-
dade parecida continua ocorrendo na Ilha. Descrevemos esta comunidade mais adiante.

17 Comunidade de Fimbristylis nesiotis com Polypodium trindadense, atingindo 80% de cobertura. Trata-se
de um fragmento da mesma comunidade herbácea dos itens 9 e 11, que descrevemos adiante.
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18 Comunidade de Pityrogramma tartarea e Ageratum conyzoides, com 50 cm de altura e cobertura de 70%.
Nela ocorriam também Doryopteris campos-portoi, Polypodium trindadense, Oxalis corniculata, Cyperus sp,
Paspalum sp., e Fimbristylis nesiotis. Ocorria apenas em inclinações não superiores a “10%”  [graus ?]. Trata-se
de um fragmento que junto aos itens 9, 11 e 17 compõe uma comunidade descrita adiante.

19 Comunidade de Achyrocline disjuncta e Pityrogramma tartarea, com 30 cm de altura e 80% de cobertura,
que ocupava 400 m2 da vertente NE do Pico Desejado. Nela ocorriam ainda Polypodium trindadense, Fimbristylis
nesiotis, e Ageratum conyzoides. Apesar de afirmar o autor que esta comunidade não tinha sido encontrada em
nenhum outro lugar da Ilha, a composição de espécies que fornece atesta tratar-se de mais um fragmento da
comunidade que inclui o item anterior.

20 Comunidade dominada por Ageratum conyzoides com 80% de cobertura, dos quais 70% eram ocupados
pela espécie dominante, e o resto  por Cyperus sp, Doryopteris campos-portoi, e Pityrogramma tartarea (P.
calomelanos). Este fragmento representa uma comunidade temporária que ainda ocorre entre as “manchas de
mata do alto do Pico Desejado”.

Das descrições acima fica evidente que o autor interpretou muitos fragmentos
vegetacionais e fases de degradação como comunidades, chegando mesmo a descrever
monocenoses. Os indicadores de cobertura e de densidade aparecem trocados em alguns tre-
chos, e a definição de dominância parece ser incorreta. Apesar destes detalhes técnicos, seu
trabalho pioneiro continua sendo de importância ímpar, principalmente por registrar a situação
de diversas populações vegetais na época da sua expedição. Graças ao seu trabalho sabemos o
quanto a vegetação da Ilha se degradou no último meio século. Ainda mais valiosas são suas
observações sobre a influência da fauna introduzida, comentadas mais adiante.



VEGETAÇÃO ATUAL

A situação atual da fitossociologia brasileira se enquadra  perfeitamente na descrição
do REJMÁNEK (1997:420). Considerando os cinco “trends” atuais das ciências da vegetação
propostos por MUCINA (1997), este trabalho melhor se enquadraria na escola “pragmática”,
enfatizando a formação de um sistema sintaxonômico local e funcional, usando todos os dados
passíveis de levantamento em tempo hábil. A vegetação atual não passa de relitos agonizantes
de uma série de comunidades que ocorria na Ilha da Trindade há 3 séculos. Podemos supor que
a floresta de Colubrina comportava um numero razoável de espécies endêmicas resultantes do
longo isolamento geográfico. É provável que na floresta que cobria boa parte da Ilha quando
havia solo orgânico, ocorriam as espécies cujas sementes são encontradas nas praias, como
Entada phaseoloides, Mucuna gigantea e Dioclea violacea.  A devastação resultante da intro-
dução das cabras e porcos, que culminou nos últimos 30 anos, não deixou muitos vestígios da
vegetação original, da qual restam ainda alguns elementos isolados. São espécimes únicos ou
populações reduzidas a poucos exemplares. Tal situação pode ter significados distintos para
cada espécie. A caméfita Evolvulus pusilus das encostas do Morro do Paredão, aparentemente
representa uma colônia em expansão de uma espécie recém chegada à Ilha. No caso de Citrus,
Eugenia, Achyrocline disjuncta, e também da outra espécie de Evolvulus do Pico Trindade, a
situação é contrária: aparentemente representam relitos de populações antigamente maiores.
Em todo caso o papel destas espécies no contexto das comunidades vegetais está obscuro.
Mesmo as ervas daninhas na Ilha, cujo papel na colonização de terrenos devastados é conheci-
do em outros locais, na Trindade aparentemente não têm um papel fundamental, pois raramen-
te conseguem se fixar  agora que os solos orgânicos foram lixiviados. (Figura 7).

Na Ilha da Trindade podemos distinguir formações compostas pelas seguintes comunidades
vegetais terrestres:

MATAS
1- floresta nebular de Rapanea guyanensis (“elfin forest”),
2- floresta nebular de Cyathea delgadii de Trindade (“elfin forest”),
3- moita de Dodonaea viscosa, atualmente muito reduzido em extensão.

CAMPOS
4- campo herbáceo de Pityrogramma calomelanos,
5- campo herbáceo de Cyperus atlanticus e Bulbostylis nesiotis,

OUTRAS FORMAÇÕES
6- merocenoses epífitas com Polypodium trindadensis & Polystachya estrellensis
7- comunidades epilíticas e terrestres de líquens, musgos e algas
8- comunidades de musgos, hepáticas e líquens epixílicos sobre troncos mortos.
9- comunidade de ervas daninhas da horta do POIT
10- comunidade de avental de talude com Pityrogramma F. Segadas Vianna.
11- comunidade litorânea lito-psamófila com Ipomoea pes-caprae
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 Figura 7



DESCRIÇÕES DA VEGETAÇÃO ATUAL

FLORESTA NEBULAR DE MYRSINE FLORIBUNDA
(Figura 7 - N, Foto 7) Atualmente a floresta contígua dominada por Myrsine floribunda

é restrita às partes dos mais altos picos, ocorrendo no topo das encostas voltadas para o Sul dos
picos Desejado e Trindade. O topo do Pico Trindade é coberto pela comunidade em ca. 60%, e
a porção arbórea da encosta para Sul é quase totalmente dominada pela comunidade de Cyathea
delgadii. Enquanto o topo do Pico Desejado não tem uma cobertura arbórea significativa, sua
encosta voltada para SW é dominada pela comunidade ora descrita. No estrato arbóreo a  Myrsine
Floribunda constitui o principal edificador dessa comunidade. A espécie atinge 6,5 m de altu-
ra, com árvores viçosas de copa cilíndrica, e cobertura entre 60 e 80%. A C. delgadii de Trin-
dade é a segunda espécie arbórea, perto do topo atingindo 10% de cobertura. Na encosta do
Pico Desejado, misturadas nessa mata, há  uns 10 exemplares de Pisonia obtusata  e 2 de
Banara brasiliensis (no pico Trindade encontramos mais 6 e 3 exemplares, respectivamente).
No Pico Desejado, no estrato arbustivo encontramos também 3 exemplares de Chiococca
brachiata, coletada já pela expedição João Alberto, e reencontrada pelos pesquisadores do
Projeto TAMAR em 1994. No subbosque são muito raras as plantas arbustivas e subarbustivas,
o que se deve provavelmente à ação devastadora das cabras. A única espécie que prospera,
com cobertura insignificante de menos de 1% nessa floresta é a Peperomia glabella. A mesma
espécie, junto com outras, compõe entretanto as comunidades epífitas da Ilha, que são em
geral melhor preservadas, pois não são atingidas pelas cabras.  Na medida que se desce pela
encosta, a proporção de C. delgadii de Trindade aumenta gradualmente até que o feto se torna
dominante e a Rapanea passa a ser codominante no estrato arbóreo.

FLORESTA  NEBULAR DE CYATHEA DELGADII
(Figura 7 - M) Esta mata contígua, na qual o feto arborescente representa a espécie

dominante no estrato arbóreo, muitas vezes com 100% de cobertura, é um fenômeno vegetacional
que no Brasil parece ser exclusivo da Ilha da Trindade, afirmando mesmo SEGADAS VIANNA
(1950) desconhecer qualquer relato de tal formação. Stands florestais dominados por fetos
arborescentes de outras espécies, de porte comparável ao da C. delgadii, foram estudados por
SEILER (1981), ASH (1986), BECKER (1976), CONANT & COOPER-DRIVER (1980), PAGE
(1979), TANNER (1983), e outros. Fetos arborescentes ocorrem com mais freqüência nas flo-
restas nebulares muito úmidas, e colonizam também clareiras em florestas, cortes de estradas
em construção, e solos minerais encontrados tanto em deslizamentos e debaixo de árvores
desenraizadas (WALKER & APLET 1994). Segundo MUELLER-DOMBOIS et al. (1983),
afetam também a ciclagem de nutrientes nos solos oligotróficos. Cibotium glaucum, um feto
arborescente de Mauna Loa (Hawai), chega a contribuir com 25% da biomassa aérea das flo-
restas, fixando nela 70% do Nitrogênio, e 48% do Fósforo (MUELLER-DOMBOIS et al. 1983,
APLET & VITOUSEK 1994). Segundo SEILER (1981), quando os fetos arborescentes for-
mam densos stands nos quais dominam, chegam mesmo a inibir a colonização de sua área por
outras espécies vegetais. WALKER & APLET (1994:382), estudando a resposta de duas espé-
cies de fetos arborescentes à adubação na vegetação do Hawai, estimam que um feto leva
aproximadamente 40 anos para atingir 2 metros. Podemos supor, portanto, que se tiverem uma
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Floresta nebular de Cyathea. delgadii nas altas encostas voltadas para SE.
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velocidade de crescimento comparável, os fetos da Ilha da Trindade, com 6,5 m de altura,
sejam ao menos centenários. Conhecemos, portanto, 2 tipos básicos e distintos de situação
ecológica que resultam em stands contíguos de fetos arborescentes. O primeiro é gerado em
ambientes especiais com alta precipitação, como as bordas de matas nebulares nas altas mon-
tanhas tropicais (ou ilhas oceânicas). O segundo representa a colonização de áreas degradadas,
também muito úmidas, por processos naturais ou artificiais, e neste caso os fetos arborescentes
chegam a dominar por sua maior competitividade relativa.

As matas de fetos arborescentes em Trindade ocorrem em encostas razoavelmente
bem fixadas, o que nos leva a enquadrá-las no primeiro tipo. Entretanto, decorridos três sécu-
los de pastoreio ovino e caprino, a proporção atual dessa floresta, bem como sua composição,
estão provavelmente muito alteradas. O caudex da Cyathea não tem uma casca suculenta igual
à das outras árvores que ocorrem na Ilha e isso proporciona à mesma uma vantagem adaptativa
ao pastoreio que não deve ser subestimada. As matas pre-caprinas eram provavelmente domi-
nadas pelas outras árvores e o feto arborescente devia ter um papel mais modesto na formação
da comunidade. Também o subbosque devia ter uma diversidade maior de espécies. Os viajan-
tes mais antigos fazem alusão a uma floresta, sem especificar sua composição aparente. Em
sua viagem de em 1700, Hooker “...encontrou o lado dos ventos dominantes [NNE] recoberto
de grandes árvores que atribuiu ao Pau-Brasil...” (MELLO FILHO 1950a). Atualmente este
lado da Ilha é desprovido de matas. Hooker (em 1839) viu fetos arborescentes e outra vegeta-
ção arbórea. A primeira menção da mata contígua e fechada de C. copelandii (“groves of
treeferns”) que conhecemos é a de do KNIGHT (1884), que vem acompanhada de uma boa
foto. Fotografias das matas de C. delgadii de Trindade foram publicadas por diversos autores.
Uma foto do Campos Porto aparece no trabalho de BRADE (1936).

Na parte superior da encosta WSW do Pico Desejado, emergem grandes afloramentos
rochosos do chão da mata. O substrato é pedregoso com camada de 5 cm de humus cru, no qual
se podem distinguir restos de folhas de Myrsine e pinas das frondes de Cyathea. Nesse substrato
o subbósque é pouco desenvolvido, com esparsos indivíduos de Peperomia glabella.  Em Trin-
dade C. delgadii forma matas de idade homogênea, o que é atestado por diversos estados
ontogenéticos dos stands. Na mata adulta todos os indivíduos apresentam de 6 a 6,5 m de
altura, com as copas quase contíguas formando um dossel reto e fechado. Geralmente o
subbósque é esparso e formado apenas por Rapanea, raríssimamente ocorrendo indivíduos
menores de Cyathea. À meia altura da encosta W do Desejado, ocorre um stand de Cyathea
que na parte mais densa tem altura uniforme de 150 cm. Nas cercanias ocorre outro stand com
um pouco mais de 2 m. Na sela do vale do córrego da cachoeira, acima da queda d’água mais
alta da ilha, ocorre um stand fechado de Cyathea cujas copas formam um dossel uniforme a
250 cm.  Deste último emerge um grupo uniforme de caudices mortos do feto, com 6,5 m de
altura. Esta última formação representa uma fase de regeneração da mata cujos edificadores
nasceram, se reproduziram e morreram juntos. Supomos que enquanto o dossel estava fecha-
do, os indivíduos jovens não tinham luz suficiente para se desenvolver. Somente quando ocor-
reu a morte coletiva da geração parental, os fetos jovens puderam começar seu desenvolvi-
mento. Essa hipótese explicaria a ausência de indivíduos jovens no subbósque, e sua presença
em campo aberto.

J. M. L. GOMES (1995) realizou entre os dias 10 e 28 de Janeiro de 1992 um estudo
tipológico na mata de samambaiaçus pelo método dos quadrantes, com 20 m entre os pontos.
Excluiu da análise todos os indivíduos com DAP menor que 5 cm. (No caso de C. delgadii de
Trindade, esse procedimento não excluiria nenhum indivíduo, já que os diâmetros de caudex
são raramente menores que 8 cm.)  Durante a nossa expedição realizamos um levantamento
fitossociológico por relevamento, aproveitando todos os dados disponíveis.
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Floresta nebular de Cyathea. delgadii nas altas encostas voltadas para SE.
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 Floresta nebular de Cyathea delgadii nas altas encostas voltadas para SE.
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 Campo herbáceo de Pityrogramma calomelanos var. calomelanos no Platô.
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ESCRUBE DE DODONAEA VISCOSA
(Figura 7 - K) Atualmente a comunidade não passa de um relito, com pouquíssimos

exemplares de Dodonaea viscosa. Há 30 anos, pesquisadores do Museu Nacional tiveram a
oportunidade de registrar uma mata bem mais extensa dominada por D. viscosa. A vegetação
com a espécie supra mencionada é atualmente dominada por exemplares esparsamente agrupa-
dos de Cyathea delgadii, acompanhada de Dryopteris novaeana com uma inclusão esparsa de
Cyperus atlanticus e Bulbostylis nesiotis.

CAMPO HERBÁCEO DE PITYROGRAMMA CALOMELANOS  VAR. CALOMELANOS
(Figura 7 - B) P. calomelanos é a planta vascular mais abundante na Ilha da Trindade,

sendo considerada um elemento florístico pantropical por BORHIDI (1991). Forma uma
monocenose na sela que liga a subida do Vale Verde e a Fazendinha (foto 11). Na periferia
desta monocenose, ocorre uma faixa com menor cobertura da espécie, que é aproveitada por
Ophioglossum reticulatum. Na faixa mais externa ocorrem ainda Phyllanthus niruri e  Eragrostis
aff. ciliaris. Na maioria dos outros locais de sua ocorrência, P. calomelanos é dominante na
vegetação nas formações herbáceas que compõe junto a Cyperus atlanticus e Bulbostylis nesiotis.
Ocasionalmente P. calomelanos ocorre também na periferia de outras comunidades, ou for-
mando um mosaico edáfico com estas. Nas encostas de alto declive a NW do pico Trindade,
juntam-se à P. calomelanos alguns subarbustos como Achyrocline disjuncta e Diodia
dasycephala. Na encosta N do mesmo pico, ocorrem ainda poucos exemplares de Evolvulus
sp. com 60 cm de altura. Abaixo da sela do vale do córrego do Barril, que desce do Pico
Desejado à Praia do Príncipe, a vegetação em torno do riacho, onde há uma lente de solo
argiloso, é composta exclusivamente por P. calomelanos. Esta tipo vegetacional passa abrup-
tamente para comunidades de avental de talude, no contato dos substratos.

CAMPO HERBÁCEO DE  CYPERUS ATLANTICUS  & BULBOSTYLIS NESIOTIS
É a segunda maior comunidade da Ilha a nível de cobertura. A proporção relativa de

B. nesiotis e C. atlanticus é variável nas amostragens, podendo faltas uma das duas espécies.
Há grandes extensões herbáceas nas quais domina uma espécie, estando a outra presente em
quantidade insignificante (Figura 7 - D, E, F, G).  Estando presentes as duas espécies, as
unidades foram mapeadas como mistas, sendo a cor do fundo a da espécie dominante. (Figura
7 - E,G).  B. nesiotis predomina nas baixas elevações, e é aparentemente mais tolerante à
maresia (“salt spray”) do que C. atlanticus. Por outro lado, C. atlanticus é mais adaptado a
colonizar as encostas movediças de cinza vulcânica que ocorrem nas encostas acima da praia
do Parcel de do Túnel, sendo a única planta vascular daquele trecho. Aparentemente a altutude
não representa um fator limitante à ocorrência de ambas as espécies na Ilha. Nas elevações
acima dos 300 m s. m. as touceiras de B. nesiotis freqüentemente formam consorciamentos
com Oxalis corniculata. Aparentemente o Oxalis explora o microclima mais protegido e me-
nos sujeito à erosão dessas touceiras. Dispersa entre estas plantas, no pico do Desejado, ocorre
uma diminuta forma da ciperácea Kyllinga brevifolia.  Nas encostas próximas ao cemitério e à
Gruta N. S. de Lourdes, a comunidade tem participação significativa de Caesalpinia bonducella.
Outras comunidades vegetais adjacentes entram em contato com esta, devido ao mosaico de
substratos.

MEROCENOSES EPÍFITAS
(Figura 7 - M & N pro parte) MORAVEC (1994:29) denomina comunidades epífitas

de merocenoses, para distinguí-las de fitocenoses completas. Polypodium. trindadensis ocorre
como planta epífita sobre os troncos e ramos na Ilha da Trindade, nas elevações acima de 500
m s. m.  Polystachya estrellensis é a única orquídea da Ilha, ocorrendo apenas como epífita
sobre as árvores mais idosas dos Picos Desejado e Trindade, não tendo sido registrada no Pico
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Comunidade herbácea com Cyperus atlanticus e Bulbostylis nesiotis.
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Merocenose  epífita  com  a  única  orquídea  da  Ilha, Polystachya estrellensis, sobre
“capororoca” ( Myrsine floribunda ), no Pico Trindade.
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São Bonifácio. Nesta comunidade ocorre com freqüência a Peperomia glabella.  A fase
sucessional que antecede a presença destas plantas vasculares é constituída pelas comunidades
de líquens como Usnea spp.,  Parmelia latissima, Dictyonema sericeum, Ramalina anceps e
hepáticas como Cheilolejeunea trifaria. Por serem pontuais, as merocenoses epífitas não fo-
ram mapeadas individualmente. Ocorrem principalmente na comunidade de Myrsine floribunda.

COMUNIDADES DE MUSGOS, LÍQUENS E ALGAS
(Figura 7 - P) A diversidade dos líquens, das briófitas e das algas terrestres e epilíticas

da Ilha da Trindade foi pouco estudada até o presente. Coletamos mais de 14 espécies de
líquens, cujos exemplares mais desenvolvidos são das maiores elevações, onde a precipitação
horizontal é quase constante. Até os 100 m s. m. quase não se encontra líquens. As rochas que
afloram são de dureza e textura extremamente variável na Ilha. Aquelas que são mais macias,
como os tufos, abrigam comunidades mais desenvolvidas de líquens e algas epilíticas. No alto
dos picos São Bonifácio, Trindade e Desejado, a rocha que aflora tem estrutura  quebradiça e
macia, de textura mediana. Em outros pontos do mesmo local, pode se verificar uma camada
de rocha vulcânica fragmentada e recompactada, que lembra um solo, mas não tem estrato
orgânico (“topsoil”). Tal substrato varia de coloração desde o vermelho-tijolo da subida do
Desejado até o branco, cinza e rosado, no topo dos altos picos. No sopé do pico N. S. de
Lourdes ocorre uma camada ocre-amarela, sem vegetação. As comunidades observadas de
ecese de líquens e algas raramente continham musgos, e estes, quando presentes, estavam em
estado estéril. Este estágio sucessional é seguido pela colonização por Peperomia glabella e
Polypodium trindadensis, que chegam a formar grandes touceiras nas cavidades da rocha. Em
seguida os afloramentos são colonizados por Asplenium praemorsum. Nas clareiras de rocha
recompactada no alto do Pico Trindade, entre touceiras de Pityrogramma calomelanos, ocorre
uma esparsa população de Dictyonema glabratum.

COMUNIDADES DE MUSGOS, HEPÁTICAS E LÍQUENS EPIXÍLICOS
Os troncos mortos, reduzidos ao cerne, de Colubrina glandulosa, espalhados por 80%

da Ilha, sobretudo os localizados acima dos 400 m s. m., abrigam comunidades liquênicas que
não diferem muito das comunidades epífitas sobre os troncos e ramos das árvores vivas. Uma
diferença notável é a ausência de plantas vasculares sobre os troncos de Colubrina. Em geral
ocorrem espécies de Usnea, Ramalina e menos freqüentemente de Cladonia e outros gêneros.
Esta comunidade não foi mapeada.

COMUNIDADE DE ERVAS DANINHAS NA HORTA DO POIT
(Figura 7 - ponto 1) A ocupação humana da Ilha da Trindade é responsável pela

introdução de diversas espécies de plantas invasoras, algumas das quais foram capazes de
colonizar áreas remotas no passado. Verbascum virgatum, espécie que também invadiu outras
ilhas, à exemplo do Havaí, foi coletado por Becker em 1965 nas cercanias da Fazendinha, local
onde ocorria também Plantago trinitatis, e o quase desaparecido Psilotum nudum. No presente
a horta do POIT serve principalmente como o primeiro local de aclimatação dessas plantas
invasoras, pois não há quase nenhum êxito no cultivo das plantas úteis. A ação combinada do
constante vento salgado e da pastagem por caranguejos (Gecarcinus lagostoma) torna quase
todas as tentativas de cultivo de hortaliças uma tarefa inútil. Mesmo na horta, onde a Marinha
não poupa esforços, adubando o solo, as condições não favorecem o cultivo de quase nada. Até
as ervas daninhas ocorrem esparsamente na horta, na forma de indivíduos raquíticos e em geral
com pouca vitalidade. Plantas com vitalidade razoável incluem o agrião (Nasturtium officinale),
a batata doce (Ipomoea batatas), e o falso boldo, Coleus barbatus. O bananal atrás da horta
tem aspecto muito viçoso e saudável, fornecendo bananas lateralmente achatadas, amiláceas,
quase sem sabor.
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Merocenose epífita com Usnea laevis na sela entre os picos Desejado e Trindade.
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 Comunidade de líquens sobre tufos vulcânicos no cânion do Morro Vermelho.
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O conjunto de ervas daninhas da Horta Nova Esperança inclui pequenas populações
de Sennebiera pinnatifida, Pilea cf. microphylla, Bidens sp., Portulaca oleracea, Senna
obtusifolia, e Amaranthus deflexus. Foi encontrado um único exemplar de Ageratum conyzoides
e de Eleusine indica.  É provável que os responsáveis pela horta estejam empenhados na remo-
ção das ervas daninhas, e que além das espécies citadas ocorram outras, que por ocasião de
nossa coleta estavam presentes apenas no banco de sementes do solo. Outra erva daninha,
outrora certamente comum na horta, a Argemone mexicana foi encontrada por nós apenas nas
encostas movediças do Morro do Paredão e no caminho ao Pico Desejado. Esta espécie pode
ter suas sementes transportadas pelo mar, sendo comum em muitas ilhas oceânicas.

AVENTAL DE TALUDE COM PITYROGRAMMA CALOMELANOS  VAR . AUREOFLAVA
(Figura  8 - I) Esta comunidade é restrita aos aventais de talude no pé N do Pão de

Açucar, das encostas da Praia do Príncipe. Há uma pequena população relitual no avental do
Pico Preto, ao lado do caminho de subida ao Pico Desejado. No primeiro local, a população
constitui 80% da vegetação herbácea, que tem uma cobertura de 10-25%. P. calomelanos,
Cyperus atlanticus, Fimbristylis nesiotis, e Doryopteris campos-portoi  ocorrem dispersas nessa
comunidade, com um poucos indivíduos por relevé executado. O substrato da comunidade é
um avental de talude composto por pedras irregulares e cascalho fonolíticos com entre 1 e 70
cm de diâmetro. As plantas tendem a crescer geralmente por entre as pedras maiores, com seus
sistemas radiculares debaixo destas. A pequena quantidade de solo orgânico das cavidades
entre as pedras é revelada pela facilidade de remoção da planta inteira, puxando-se pelas frondes.
Muitos dos nutrientes que chegam à comunidade são originados do guano das aves marinhas
que colonizam densamente o topo e as cavidades no paredão do Pão da Açucar.

FASE DE SUCESSÃO BLOQUEADA NO MORRO DO PAREDÃO
Acima da ponta da população de Cyperus atlanticus, que forma uma monocenose na

encosta do Morro do Paredão que sobe para Sul dos fundos da Praia das Tartarugas, ocorre um
relito de vegetação arbustiva, composto pelos últimos exemplares de Myrrhinium
atropurpureum, (Figura 7 - ponto 10) acima da qual, quase em contato, encontramos um
único exemplar de Argemone mexicana. Uns 100 m abaixo desta moita, dentro da população
de C. atlanticus,  há uma moita composta de 4 exemplares de Waltheria americana.

A parte de cinza vulcânica ocre-alaranjada acima destas populações é quase desprovi-
da de plantas. As voçorocas no topo do Morro do Parcel, caindo em direção ao Parcel das
Tartarugas, são colonizadas esparsamente por Evolvulus pusilus, (Figura 7 - H) planta pros-
trada com xilopódios pivotantes, flores brancas e pequenos ramos adpressos ao substrato, que
só ocorrem nesta localidade. No total não há mais de 60 indivíduos da espécie.

COMUNIDADE LITORÂNEA COM IPOMOEA PES-CAPRAE
É uma fase deteriorada da comunidade subordinada por BORHIDI (1991) à Classe

IPOMOEO-MALLOTONIETEA Knapp 1964 emend. Borhidi in Borhidi et al. (1979) 1983.
Pela nomenclatura simplificada, é a associação [Ipomoea pes-caprae- Canavalia obtusifolia].
(Figura 7 - C) Na Ilha essa comunidade está empobrecida, com uma extensão bastante restrita.
I. pes-caprae ocupa a maior área dessa comunidade, com aproximadamente um terço ocorren-
do na areia calcária solta, com até 1 m acima da marca das marés, e o resto na área adjacente
cujo substrato é uma cinza vulcânica mais compacta, de 1 a 5 m acima das marés. A espécie
ocorre na forma de poucos indivíduos de grande idade. Cada indivíduo consiste de um xilopódio
caudiciforme com até 35 cm de diâmetro, com casca pardacenta escamosa, de cujo ápice emer-
gem os estolões que se estendem por dezenas de metros, ocupando por ramificação uma gran-
de área. No presente estado empobrecido da vegetação a espécie não consorcia outras. Canavalia
obtusifolia ocorre na forma de um único policórmon próximo à casa dos geradores do POIT
(Figura 7 - ponto 3).  Foram encontradas na mesma faixa vegetacional, sem uma evidente
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Comunidade de avental de talude com Pityrogramma calomelanos var. aureoflava.
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associação: Riccinus communis, Portulaca oleracea, e Chamaesyce prostrata. Acima desta
faixa, entre 5 e 50 m s. m., encontra-se uma população de Caesalpinia bonducella, que pode
representar um vestígio de escrube arbustivo litorâneo. Segundo WHISTLER (1992:50) a es-
pécie ocorre até em florestas  montanas de algumas ilhas do pacífico.

As comunidades litorâneas nos continentes e em muitas ilhas oceânicas são em geral
mais ricas em espécies vegetais do que as atualmente ocorrentes na Ilha da Trindade. Como
desconhecemos o estado dessas comunidades anterior à introdução das cabras, podemos ape-
nas especular que a faixa herbácea litorânea teria sido melhor desenvolvida antes de 1700, e
que tenha contido diversas espécies atualmente ausentes. Igualmente plausível é a hipótese
contrária, de que na época pré-caprina as praias arenosas da Ilha não teriam sido colonizadas,
e que os propágulos das primeiras espécies litorâneas teriam chegado à Ilha com os viajantes e
piratas. WHISTLER (1992) descreve comunidades litorâneas das ilhas oceânicas do Pacífico,
tratando 120 espécies, das quais apenas Portulaca oleracea, Canavalia rosea, e Ipomoea pes-
caprae ocorrem em Trindade.
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 Valas erosivas nas encostas acima da Praia do Andrada



VEGETAÇÃO ANTERIOR À OCUPAÇÃO HUMANA

Sobre a composição da antiga floresta com Colubrina glandulosa que cobria em torno
de 85% da Ilha, pode-se apenas especular, pois os demais vegetais que a compunham já estão
decompostos há séculos. É razoável supor que as espécies arbóreas ainda viventes nos cumes
dos altos picos da Ilha tenham participado da composição da antiga floresta, como edificadores.
São elas: Banara brasiliensis, Sideroxylon obtusifolium, Pisonia obtusata, Myrsine floribunda,
Myrrhinium atropurpureum e Ddonaea viscosa. A ausência de Colubrina glandulosa das flo-
restas atualmente ocorrentes na Ilha é um fato notável, que supomos ser decorrente da predação
altamente seletiva das cabras. A Cyathea delgadii de Trindade, feto arborescente que é a espé-
cie dominante nas florestas atuais, pode não ter sido dominante no período pré-caprino.  Sua
atual dominância pode ser uma decorrência da seleção predatória, pois esta espécie apresenta
um caudex extremamente duro, que não apetece às cabras. É, entretanto, entre as espécies
herbáceas que a Ilha da Trindade certamente perdeu a maior diversidade de taxa. O atual esta-
do da vegetação da Ilha da Trindade somente pode ser compreendido mediante um histórico da
ocupação e principalmente da introdução dos animais na Ilha. Os dados são escassos.

Com base no mapeamento da ocorrência de troncos preservados de Colubrina
glandulosa e de solos orgânicos relituais, foi possível reconstituir a extensão da floresta que
cobria a Ilha da Trindade antes da ocupação humana (Figura 8). Presume-se que a floresta de
Myrrhinium atropurpureum e Dodonaea viscosa cobria uma área bem maior, pois essas espé-
cies ainda constituíam comunidades significativas em 1965. A flora das antigas comunidades
herbáceas certamente era mais rica que a atual. As unidades de mapeamento da Figura 8 não
devem ser confundidas com as comunidades atuais da Figura 7.
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Figura 8: Vegetação Potencial da Ilha da Trindade.



DEGRADAÇÃO DE VEGETAÇÃO E SOLOS

Quase todas as Ilhas vulcânicas oceânicas compartilham, na atualidade, um inimigo
comum: a devastação causada por erros de manejo, principalmente por espécies introduzidas
de animais como cabras, porcos, jericos e ovelhas, bem como algumas plantas exóticas. ROYTE
(1995:16-17) publicou uma fotografia de um cenário de erosão causada por cabras em Kauai
que poderia perfeitamente ter sido tirada na Ilha da Trindade. Também se pode observar esse
cenário em Bali, Moorea, Maui, Penang e em Santa Lucia del Caribe, etc. São todos exempla-
res inconfundíveis da erosão principalmente caprina.

Durante a Expedição Von Martius foi confeccionado um mapa da vegetação da Ilha da
Trindade, que englobava a distribuição das associações vegetais atuais (Figura 7), e a recons-
trução parcial da vegetação da Ilha como esta se apresentava no período anterior a 1700 (Figu-
ra 8), quando, segundo narrativas históricas, o comandante do navio inglês H. M. S. Paramore,
trazendo o famoso astrônomo Edmund Halley, soltou o primeiro casal da cabras na Ilha. As
cabras proliferaram às custas da vegetação nativa, devastando as florestas que cobriam pelo
menos 85% da Ilha da Trindade. A maior parte da degradação se deu entre a visita de Halley e
a primeira metade do século XIX, quando os troncos mortos de Colubrina glandulosa ainda se
mantinham na vertical (SILVA, 1995).

A extensão da floresta original continua comprovável até o presente pela ocorrência
da centenas de troncos da espécie Colubrina glandulosa var. retizii (OLSON 1981), que se
encontram espalhados por quase toda a Ilha. Os troncos esqueletizados (reduzidos ao cerne) da
espécie continuam presentes graças às condições ambientais da Ilha, dentre as quais a relativa
ausência de organismos decompositores, a baixa pluviosidade e o caráter pedregoso do terreno
que impede o contato dos troncos com o solo foram os principais fatores de preservação. Gra-
ças à posição dos troncos, pudemos mapear com bastante precisão as áreas que eram cobertas
com a floresta de Colubrina no passado pre-caprino.

Hoje em dia os troncos de Colubrina estão todos caídos, mas em 1783, o Vice-Rei
Luiz de Vasconcellos e Souza (vide LOBO, 1919) e  MARRYAT (1829) ainda os viram em pé,
formando uma bizarra floresta morta. Foram formuladas varias hipóteses sobre as causas pos-
síveis da extinção em massa das florestas dominadas por Colubrina na Ilha. O último exem-
plar vivente foi documentado pela exsicata Johann Becker no 27 (R), em 1965, representando
o único material fértil de Colubrina coletado em Trindade. A redução gradual da floresta é
ilustrada pela Figura 9.

O fogo foi proposto como causa pelo Vice-Rei Luiz de Vasconcellos e Souza em 1783,
cuja narrativa transcrita por LOBO (1919:140) diz: “esta mesma terra é de tal qualidade que
se inflamma por si mesma.... como se veio a conhecer no dia 9 de fevereiro de 1783, em que,
vendo a terra lançando fumo, averiguada a causa, não se poude descobrir outra senão que o
fogo sahia bastante profundo, levantando chammas, e por onde passava reduzia a terra a um
cinzeiro esbranquiçado e brando, que atolava.... Não nos foi possível comprovar a veracidade
desta narrativa, sugerindo vulcanismo recente. “ Também OLSON (1981) postula que o fogo
teria sido a causa, alegando ter encontrado exemplares de troncos com partes queimadas. Tam-
bém encontramos esses troncos parcialmente queimados, dos quais não pudemos concluir se o
fogo foi posterior à morte das plantas. A madeira da espécie queima muito bem, e tem sido
utilizada pelos visitantes da Ilha para fazer fogueiras. Mesmo que tenha ocorrido um incêndio
de vastas dimensões, não teria eliminado a população inteira, pois o relevo da Ilha é extrema-
mente articulado. Além disso é justamente o cerne da madeira que queima melhor.  Entre 1995
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e 1996, ocorreram 2 incêndios acidentais na Ilha, nas cercanias do cemitério e nas encostas
acima do POIT. O segundo causou um grande impacto na comunidade de Cyperus atlanticus e
Caesalpinia bonducella na plataforma próxima ao cemitério. A primeira espécie foi totalmen-
te eliminada da área queimada e o primeiro sinal de recuperação  apareceu em junho de 1998.
C. bonducella se recuperou já em fevereiro de 1998.

Dentre outras causas improváveis vale citar a de gases vulcânicos (MARRYAT, 1829;
KNIGHT, 1907), furacões causando o acúmulo de sal no solo e nas raízes das árvores
(MARRYAT, 1829), e ataques de insetos ou fungos (MURRAY, 1902). Parece improvável a
hipótese que sugere que a queda da precipitação matou a floresta, pois há muitas plantas com-
pondo uma vegetação higrófila viçosa até o presente, a exemplo da mata nebular dos picos.
Talvêz a mais absurda hipótese para a morte da floresta de Colubrina foi postulada por Caio de
Vasconcellos em 1856 (PEIXOTO 1904) e corroborada por LOBO (1919:139). Segundo esta,
as árvores teriam sido arrancadas por um forte vendaval que atingiu a Ilha em 1793. Apesar
dos relatos do Vice-Rei, reportando a floresta já morta dez anos antes, em 1783, essa é também
a hipótese adotada por RUSCHI (1950:102).

A causa real da extinção total da floresta de Colubrina glandulosa deve ser atribuida
aos rebanhos de animais domésticos. Como pudemos comprovar, esta degradação teria se dado
pela ação direta dos animais (roendo a casca das árvores), bem como pela ação indireta (o
excesso de pastagem teria eliminado a vegetação cujas raízes fixavam a camada de solo orgâ-
nico fértil.)  Some-se a esta ação quase 3 séculos de consumo da madeira, iniciado pelos
açoreanos no século 18 para construir abrigos e alimentar fogueiras, alguns anos de frustradas
tentativas de cultivar milho, etc. Pouco a pouco, no tempo de poucas gerações, a Ilha totalmen-
te florestada transformou-se em uma Ilha devastada.

A Ilha da Trindade foi ocupada pelos ingleses por iniciativa de Sir Edmund Halley em
1700, novamente em 1781. Os ingleses construíram pequenas casas e um depósito na enseada
do príncipe. Em janeiro de 1783, levando sementes, plantas, animais etc.,  o Capitão José de
Mello Brayner chega à Ilha da Trindade para expulsar os invasores britânicos, que, entretanto,
já haviam se retirado. Leva consigo 150 pessoas destinadas à ocupação permanente da Ilha.
Pouco depois, esse número é reduzido para 88 ocupantes, incluindo 6 casais, que ali viveram
em estado de miséria até a sua remoção por ordem do novo Vice Rei o Conde de Rezende, em
1795. Em 1785 La Perouse foi impedido pelos portugueses de fazer um estudo botânico da
Ilha. (LOBO, 1919). Segundo LEITÃO (1934), em 1785, La Perouse teria encontrado os res-
tos, já “há muito abandonados” do estabelecimento português. O restante dos portugueses só
foi evacuado em 1793, à bordo da Princeza da Beira. DUPERREY (1826), afirmou que em
1822 havia cabras, cães e porcos selvagens na Ilha da Trindade, apesar de a carta de rota do
navio indicar que não houve desembarque. Com base nesses dados, suponho que os animais
domésticos tenham sido introduzidos na Ilha já em 1700, quando da primeira ocupação.

Muitos foram os agentes animais que contribuíram para a devastação da vegetação da
Ilha da Trindade. Mesmo eliminando-se as cabras, a vegetação pre-caprina não poderá se res-
taurar em breve, pois ocorreu a extinção de algumas espécies endêmicas, como quase ocorreu
com Plantago trinitatis e principalmente porquê a camada de solo orgânico fértil já foi total-
mente eliminada da Ilha, salvo duas microlocalidades. O que um contingente de animais herbí-
voros levou 3 séculos para devastar, certamente levaria muito mais de 3 séculos para se recu-
perar, desde que fossem eliminadas as cabras restantes.

A diversidade de espécies vegetais antes de 1700 foi certamente maior que a atual.
Como a primeira observação florística da Ilha foi feita em 1783, acreditamos que muitas espé-
cies que aí ocorriam já teriam sido eliminadas pelas cabras. Mesmo o quadro da devastação
mais recente é impressionante. Em 1965 Becker colheu material diversas espécies animais e
vegetais que já não ocorrem na Ilha. Além da Colubrina glandulosa, da qual documentou o
último exemplar vivente, colheu material de Verbascum virgatum, Plantago trinitatis, e Psilotum
nudum, entre as plantas atualmente raras ou desaparecidas, e colheu diversos artrópodos, prin-
cipalmente insetos que não conseguimos reencontrar.
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Figura 9: Degradação da Vegetal.
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 Morro “Pelado”em 1950 (Foto: Expedição João Alberto )

Morro “Pelado”em 1998.
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Mata de quichabeiras no Pico Desejado em 1950 (Foto: Foto: Expedição João Alberto)

Mata de quichabeiras no Pico Desejado em 1998
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O fenômeno insular, caracterizado por muitos endemismos, não é exclusividade das
ilhas. Ocorre também nos Tepuis e outras montanhas do continente. Em muitos casos o isola-
mento pode ser pedológico (veja ALVES & KOLBEK 1993a). Coube, portanto, estudar uma
Ilha oceânica para conhecer melhor os mecanismos ecológicos que determinam sua vegetação,
para mais tarde poder comparar os resultados com estudos da vegetação rupestre continental.
A Ilha da Trindade foi o destino brasileiro mais realista nesse aspecto, acessível graças à exis-
tência do POIT, e de dimensões adequadas para um estudo dentro do prazo de 2 meses. Por
outro lado a Ilha dista suficientemente do continente para que o fenômeno insular seja bastante
pronunciado, isto é, o acesso de diásporos vegetais seja bastante dificultado.

O gênero Evolvulus, do qual encontramos em Trindade duas espécies, uma das quais
subarbustiva, micrófila, com indumento argênteo e lanuginoso, tem nos campos rupestres do
continente um grande polo de diversidade. De modo semelhante, a Cyathea delgadii, no con-
tinente, é a espécie de feto arborescente heliófila, comum a diversas comunidades expostas
dos campos rupestres, desde o Sul de Minas Gerais até a Chapada Diamantina na Bahia. A C.
delgadii de Trindade ocupa em Trindade um habitat muito semelhante. O habitus sufruticoso
de copa semiglobosa da Achyrocline disjuncta converge com um grande numero de taxa lenhosos
dos campos rupestres. Supomos que neste caso fatores seletivos semelhantes ocorrem nos 2
habitats comparados. Discutindo com o Ornitólogo Giovanini Luigi da Silva do Museu Naci-
onal a questão da origem das espécies de Evolvulus na Ilha, e considerada a avifauna conheci-
da desta, a ornitocoria foi apontada como extremamente improvável. Das aves não exclusiva-
mente marinhas, as que foram observadas na Ilha da Trindade não visitam, que se saiba,  as
serras de campos rupestres, nem os campos de altitude. Ademais as espécies consideradas não
são ornitócoras nem mesmo no continente.

RIDLEY (1888) estudou a flora de Fernando de Noronha, outra ilha vulcânica do
Brasil, e enumerou as espécies coletadas de plantas vasculares, algas, líquens e fungos. Em sua
lista, as plantas vasculares a seguir, a maior parte delas cultivadas ou daninhas, já foram
registradas na Ilha da Trindade: Brassica oleracea, Portulaca oleracea, Waltheria americana
(W. indica), Anacardium occidentale, Terminalia catappa, Canavalia obtusifolia, Senna tora
(= S. obtusifolia) Psidium guayava, Ageratum conyzoides, Acanthospermum hispidum, Ipomoea
pes-caprae, I. batatas, I. digitata, Nicotiana tabacum, Philoxerus vermicularis, Chamaesyce
hirta (ex Euphorbia pilulifera), Ricinus communis, Cocos nucifera, Zea mays, Saccharum
officinarum, Eleusine indica, Eragrostis ciliaris (o Eragrostis da Trindade é da afinidade des-
sa espécie), bem como os gêneros Sida, Sideroxylon, Pisonia, Cyperus, Fimbristylis e Polyporus
e Ganoderma . RIDLEY coletou também 2 sementes de Mucuna urens DC. na praia. Recente-
mente BATISTELLA (1996) realizou estudos das espécies vegetais dominantes em Fernando
de Noronha, e sua listagem sugere que a vegetação daquela Ilha se encontra muito mais alterada do
que a de Trindade. Esse trabalho acrescenta Phyllanthus niruri à lista de espécies anterior.



VEGETAÇÃO DA ILHA DE MARTIN VAZ

Desembarcando na Ilha do Norte, parte do arquipélago de Martin Vaz, a expedição de
SIMMONS (1927) atribuiu-lhe o nome de “Blossom”, honrando o seu navio. A Ilha do meio
foi por eles batizada de Dom Pedro Segundo, sendo que nesta, que tem uns 600 pés de altura
(175 m segundo o manual de navegação DH1-II-11 da Marinha) , observaram 2 ciperáceas nas
encostas mais suaves e no topo [“Two kinds of sedge grew pretty well over the top and down a
few of the gentler slopes,...” (op. cit., p. 27)]  Simmons subiu esta ilha até metade da altura, e
sua equipe lá posicionou uma placa de cobre com alguma inscrição. A Ilha do Sul, que tem 122
m s.m.,  foi batizada Maury, e afirmam ser possível desembarcar nela pelo lado SE em dias de
calmaria. Nenhum material botânico de Martin Vaz estava disponível nos herbários até a re-
cente expedição “Johann Becker”.  Além de Cyperus atlanticus e Bulbostylis nesiotis, nenhu-
ma planta vascular foi encontrada na Ilha de Martin Vaz. A melhor descrição da vegetação de
Martin Vaz que conhecemos é a de SIMMONS (op. cit.), à qual podemos acrescentar, basean-
do-nos nas fotos supra mencionadas, de que a cobertura da comunidade herbácea pode alcan-
çar quase 100% nas partes com acúmulo de solo, e que esta comunidade ocorre em mosaico
alternando-se com os afloramentos rochosos, nos quais seria provável a ocorrência de líquens
pioneiros e algas epilíticas. Durante os 20 minutos que durou a busca, não pudemos encontrar
nenhum sinal de líquens nos afloramentos do topo da Ilha. As partes não vegetadas do platô
lembram uma paisagem marciana. Pedras soltas estão espalhadas pela superfície desnu-
da, ora rochosa, ora coberta por uma fina camada de solo supernitrificado pela deposição
de guano de aves marinhas que ali nidificam. Nossa presença não amedrontou as aves,
apenas gerou curiosidade.

O manual de navegação DH1-II-11 (p. 197) da Marinha ainda menciona que: “A vege-
tação das 3 ilhas é constituída de pequenos e raros arbustos (vista V-9).”   Obras anônimas da
Marinha (Anon. 1957, 1976) mencionam arbustos raquíticos que SILVA (1995), determina
como Waltheria americana [W. indica], afirmando  que esta recobre o platô da Ilha Central e
encostas das Ilhas Sul e Norte. Apesar da busca, não me foi possível confirmar a presença
dessa espécie. RUSCHI (1950:105) afirma ter observado Ipomoea pes-caprae, Canavalia
obtusifolia e Sporobolus virginicus em uma pequena enseada da Ilha do Norte, o que também
parece ser improvável.
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Aspecto da Ilha de Martin Vaz

Aspecto da Ilha de Martin Vaz
Foto 37: Aspecto da Ilha de Martin Vaz
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Topo da Ilha de Martin Vaz

Comunidade de Cyperus atlanticus e Bulbostylis nesiotis no topo da Ilha de Martin Vaz





FAUNA

A fauna marinha e terrestre da Ilha recebeu mais atenção dos naturalistas do que a
flora. O Museu Nacional é responsável pela maioria das pesquisas faunísticas sobre a Ilha da
Trindade, dentre as quais se destacam as coleções de aves, peixes, corais, crustáceos e insetos.
Os trabalhos relevantes incluem: BREURE & COELHO 1976; COELHO 1957, 1974; COE-
LHO & MATTHEWS 1971; CORDEIRO & MELLO LEITÃO 1952; LANZIERI 1966;
LANZIERI & REZENDE 1971; LEAL & COELHO 1985; MIRANDA-RIBEIRO 1919;
NASSAR 1994; NOVAES 1952; OLIVEIRA 1951; PINTO 1957; RODRIGUES 1971;
TRAVASSOS 1919 e SILVA 1994, bem como a tese de SILVA (1995).

A valiosa coleção de história natural feita entre 1959 e 1995 por Johann Becker, então
Professor do Departamento de Entomologia do Museu Nacional, incluindo, inter alia, peixes,
crustáceaos e outros invertebrados marinhos, dulciaquáticos e terrestres, foi estudada por es-
pecialistas nacionais e estrangeiros. Parte das coleções se extraviou de modo que, hoje, não
dispomos de todos os dados sobre a mesma. Segundo SILVA (1995), das 30 espécies já catalo-
gadas da avifauna de Trindade e Martin Vaz, nenhuma é endêmica. Algumas espécies de aves,
entretanto, têm uma distribuição disjunta peculiar, como o petrel-de-trindade Pterodroma
arminjoniana, que além de Trindade só é encontradiço na Ilha Round, no Índico meridional.

As praias da Ilha fazem dela o mais importante local de desova da tartaruga verde,
Chelonia mydas. Com o apoio da Marinha, a biologia reprodutiva e comportamento de desova
dessa tartaruga vêm sendo estudados por pesquisadores do Projeto TAMAR, vinculado ao
IBAMA, que, entre outros, visam esclarecer se há vínculo entre as populações do Pacífico e do
Atlântico. A praia das tartarugas, em Trindade, representa o ponto mais significativo de deso-
va da espécie em todo o Atlântico.

O caranguejo terrestre, Gecarcinus lagostoma H. Milne Edwards 1837, vive em gran-
de abundância em todos os pontos de Trindade e de Martin Vaz. Segundo TAVARES (1989),
ocorre também em Fernando de Noronha, Atol das Rocas e Ascensão. Trindade parece ofere-
cer uma excelente oportunidade para o estudo da biologia desta fascinante espécie, arborícola
e alpinista, que é capaz de subir em qualquer árvore para se alimentar das folhas mais tenras.

Até a década de 1960, vivíam na Ilha da Trindade, em estado selvagem, ca. 800 cabras
(Capra hircus). Em 1950 Araújo Feio estima ter havido 400 cabeças. Atualmente a população
não passa das 20 cabeças, que nossa Marinha está em vias de erradicar. No relatório da Expe-
dição João Alberto (anon., 1950), Araujo Feio reportava ainda de 200 a 300 ovelhas (Ovis
aries),  porcos semi-selvagens (Sus scrofa domestica) que aquele autor estima em 200 cabeças
em 1950, e que não mais ocorrem atualmente;  e muitos gatos (Felis ochreata domestica). Até
hoje ocorrem camundongos (Mus musculus) na ilha, que são eficazes predadores de sementes
e plântulas. Araújo Feio não encontrou ratos, mas conhecia relatos de sua existência. Sua popu-
lação aumentou, atualmente, com o desaparecimento dos gatos, e tem causado alguns prejuí-
zos ao estoque de alimentos do POIT.

A cabra é um animal multíparo - produz mais de um filhote em cada uma de até duas
gestações anuais. As fêmeas são capazes de reprodução à partir de 2 anos, até uns 8, sendo que
a gravidez dura 5 meses. O macho atinge a maturidade sexual já entre os 7 e 9 meses de idade,
permanecendo fértil por mais de 10 anos. Nos trópicos é comum a ocorrência de duas gesta-
ções anuais. Chegando à Ilha há 3 séculos, as cabras encontraram farta vegetação, o que lhes
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Caranguejo Gecarcinus lagostoma sobre quichabeira.

permitiu um rápido aumento populacional. Um único casal pode originar entre 4 e 6 filhotes
por ano. Ao final do segundo ano, a prole já pode se reproduzir também. Com farto alimento e
usando a média de 4 filhotes anuais por casal, ao final de uma década, a população de cabras
pode ultrapassar 500 cabeças e só se estabiliza quando atinge um “equilíbrio” com a capacida-
de de regeneração da vegetação. Os capins predominantes na Ilha são ciperáceas. Ao contrário
das gramíneas, as ciperáceas são desprovidas meristema intercalar, não sendo, portanto, adap-
tadas ao regime de pastoreio.



PERSPECTIVAS DE MANEJO

Apesar de próximas, Trindade e Martin Vaz têm histórias e perspectivas distintas.  A
ocupação de Trindade durante os últimos 3 séculos degradou a vegetação e os solos. A floresta
exuberante de outrora, dependente da formação de um novo solo orgânico, demorará muito à
se instalar. O rebanho remanescente de cabras e a falta de solo fértil dificultam a regeneração
da vegetação. A pesca predatória, ainda que em escala reduzida, comprometeu a piscosidade
da Ilha, sobretudo nos últimos 30 anos.  Um abalo adicional à biota marinha da Ilha foi a
descarga total de um petroleiro uruguaio, que poluiu as praias por alguns anos. A mancha de
petróleo foi controlada, na medida do possível, com os esforços da Petrobrás, mas não sem
deixar estragos. A Marinha foi pioneira na proteção da tartaruga verde Chelonia mydas e con-
tinua fornecendo apoio para a defesa e estudos da espécie, atualmente executados pelo Projeto
TAMAR - (IBAMA). Recentemente o Primeiro Distrito Naval também intensificou os esfor-
ços no sentido de reverter o atual quadro de degradação do ecossistema terrestre, fornecendo
apoio logístico à pesquisadores, realizando tentativas de introdução de mudas de árvores e
tentando eliminar as cabras restantes.

O destino de Trindade dependerá da continuidade da atual política de conservação e
manejo. Pelo menos por enquanto, a idéia de construir uma base aérea na Ilha parece ter sido
afastada. Quando da realização desse projeto, o possível impacto sobre a desova da tartaruga
verde, Chelonia mydas, deveria ser considerado.

Martin Vaz, sem água potável, sequer oferece as mínimas condições para ocupação
humana. O difícil acesso às ilhotas exerce uma proteção natural aos ninhais de aves marinhas,
dispensando a intervenção de conservacionistas.  Seus arrecifes piscosos, por outro lado, são
alvo da pesca predatória e indiscriminada, levada à cabo principalmente por pequenas embar-
cações oriundas de Vitória e até mesmo estrangeiras. O patrulhamento regular de Martin Vaz,
sendo realizado durante os abastecimentos do POIT, não propicia a proteção necessária. Os
pesqueiros simplesmente se afastam no período de presença dos navios da Marinha, retornando
em seguida. Entre abastecimentos, a situação de Trindade não é muito melhor: sem embarca-
ções, o POIT pode apenas constatar a proximidade de pesqueiros e tentar identificá-los por
rádio.

A recuperação dos ecossistemas terrestres de Trindade será um processo lento, para o
qual posso antecipar a necessidade das seguintes medidas:

1: Eliminação total das cabras. (Sem isso, não será possível recuperar a vegetação, o solo e a
água potável).

2:  Controle rigoroso de plantas (inclusive frutas e verduras frescas) e animais sendo levados
para a Ilha.

(Estão livres de pragas e doenças ?, Podem virar pragas ?, Podem prejudicar a fauna e/ou flora
nativas ?)

3:  Estabelecimento de colônias vegetais nos altos picos, usando plantas devidamente estudadas.

4: Plantio de mudas de várias espécies vegetais dentro das voçorocas, para controle efetivo da
erosão.



126

A recuperação do ecossistema marinho dependerá principalmente do controle rigoro-
so da pesca, tanto por embarcações quanto por indivíduos do POIT. A pequena área da plata-
forma da Trindade não é capaz de sustentar o volume de pesca ora realizado. Segundo alguns
veteranos de pesquisa a piscosidade caiu consideravelmente nas últimas 3 décadas. Ainda hoje
alguns tripulantes do POIT praticam a pesca como forma de economia complementar. Os pei-
xes são salgados ou congelados e levados ao continente.  A demanda demasiada sobre o frágil
ecossistema marinho pode ser facilmente controlada com uma medida simples: Proibir (ou
limitar à 30 kg/pessoa) o transporte de peixes e crustáceos (exceto para fins de pesquisa) da
Ilha para o continente.

OPINIÕES DAS CHEFIAS DO POIT (1958-1996)

Com base na pesquisa realizada por José Dalton de Carvalho (CHEDESPOIT de 12
abr. à 16 ago. 1996), os efeitos nocivos dos animais domésticos e a necessidade de eliminá-los
eram claros às Chefias do POIT pelo menos desde a gestão do Comandante ARTHUR AZE-
VEDO HENNING (1958), sendo corroborada por diversas chefias seguintes. Naquele ano tal
necessidade foi estabelecida por pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz, através de docu-
mento mencionado pelo CC ROBERTO DE ANDRADE em 1962, tendo o seu sucessor, CC
LUIZ CARLOS DE FARIA VECCHIO, alertado para a necessidade de reflorestamento para se
proteger as nascentes. Em 1964, CC EDNEI DASMACENO MATERA sugere que o reflores-
tamento da Ilha lucraria com a orientação do Ministério da Agricultura. Nessa época o abate de
animais domésticos na Ilha era assisitido por cães de caça. Em 1965, CC JOÃO BAPTISTA
PEQUENO SANTOS ROSA sugere que o reflorestamento seja feito com árvores frutíferas.
Em 1970, CC LUIS CARLOS PEREIRA DOS SANTOS já manifesta a preocupaçäo com o
meio ambiente, sugerindo que o lixo fosse removido da Ilha pelos navios abastecedores ao
invés de ser lançado ao mar. Em 1975, CC CYRO FERREIRA FELIZOLA ZUCARINO nota
grande quantidade de pixações nos penhascos e prédios da Ilha, sugerindo proibição do ato.
Em 1990, CC OTONIEL GOMES DA SILVA ressalta ser inútil tentar reflorestar a Ilha antes
da eliminação das cabras. Duas à três décadas depois, CC JOSÉ DALTON DE CARVALHO se
deparava com a mesma problemática apontada pelos seus antecessores.

Cada uma das conclusões acima foi atingida por varios militares e pesquisadores ao
longo dos trabalhos em Trindade, de forma independente. Muitas das sugestões das décadas de
50 e 60, decorrentes da experiência das chefias do POIT, permanecem válidas até os dias atu-
ais, mas dormem esquecidas em seus relatórios, estocados na casa de Comando da própria
Ilha. Seriam melhor abrigados no Serviço de Documentação ou na Biblioteca da Marinha,
onde poderiam ser estudados pelos futuros chefes do POIT. O estudo ora realizado revela a
necessidade de se  tratar com mais consideração as sugestões dos chefes daquele recanto isola-
do da nossa pátria.
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ANEXO 1
CHECKLIST DA  FLORA DE TRINDADE & MARTIN VAZ

A listagem das plantas vasculares abrange toda a flora, atual ou não. As plantas
avasculares e fungos são relacionadas em forma de checklists no texto, não sendo necessáro
repetir as listas aqui. As espécies supostamente espontâneas estão em negrito, as cultivadas
em itálico e as invasoras são sublinhadas. As espécies endêmicas são precedidas de asterisco
(*)., as extintas de + e as encontradas apenas na forma de diásporos de @.   Além do meu
trabalho, foi contemplada a listagem da Expedição João Alberto (MELLO-FILHO, 1950a) e as
coletas de Johann Becker depositadas principalmente no herbário R.

FLORA VASCULAR

PTERIDÓFITAS
*Asplenium beckeri Brade
*Asplenium praemorsum Sw. var
trinidadense Brade
Cyathea delgadii Sternb..
*Doryopteris campos-portoi Brade
Dryopteris patens (Sw.) O. Kuntze
*Elaphoglossum beckeri Brade
@Equisetum cf. giganteum L.
Pityrogramma calomelanos (L.) Link var.
calomelanos
Pityrogramma calomelanos (L.) Link var.
aureoflava (Hook.) Waeth. ex Bailey,
P. tartarea (Cav.) Max
Polypodium cinerascens Lindm.
*Polypodium insulare Brade
Polypodium pectinatum L.
Polypodium recurvatum Klf.
*Polypodium trinidadense Brade
Psilotum nudum (L.) P. Beauv.
Pteridium aquilinum  (L.) Kuhn
*Thelypteris sp. (Dryopteris novaeana Brade)
Trichomanes angustatum Carm.
Vittaria sp.

FANERÓGAMAS
Acanthaceae indet.
Acanthospermum hispidum DC.
*Achyrocline disjuncta  Hemsl.
Agave americana L. var. variegata Hk.
Agave sisalana (Engelm.) Perrine
Ageratum conyzoides L.
Alternanthera paronychioides A. St. Hil.
Alternanthera polygonoides Moq.
Amaranthus deflexus L.
Anacardium occidentale L.
Araucaria cf. angustifolia (Bert.) O. Kuntze
Argemone mexicana L.

Banara brasiliensis (Schott) Benth.
Bidens sp.
Brassica oleracea L.
*Bulbostylis nesiotis (Hemsl.) C. B. Clarke
Caesalpinia bonduc (L.) Roxb.
Caesalpinia echinata Lam.
Canavalia obtusifolia DC. (=C. rosea Sw.)
Chamaesyce hirta (L.) Millsp.
Chamaesyce prostrata (Ait.) Small
Cheilolejeunea trifaria (Nees) Mizut.
Chiococca brachiata R.& P. var. acuminata
M. Arg.
Citrus aurantium L. var. amara
Citrus tangerina L
Cocos nucifera L.
Coleus barbatus (Andrews) Benth.
Colubrina glandulosa Perk. var. reitzi  (M.C.J.)
M.C.J.
Coriandrum sativum L.
Crotalaria incana L.
Cucurbita pepo L.
*Cyperus atlanticus Hemsl.
Cyperus luzulae (L) Rottb. ex Retz.
Dioclea aff. violacea Mart. ex Benth.
Diodia dasycephala Cham. & Schl.
Dodonaea viscosa (L.) Jacq. var. vulgaris Benth.
Eclipta prostrata L.
Eleusine indica Gaertn.
@Entada phaseoloides (L.) Merr.
Eragrostis aff. ciliaris
Eugenia jambolana Lam.
Eugenia uniflora L.
Evolvulus pusilus Meissn.
*Evolvulus  aff. lithospermoides Mart.
Ficus carica L
Gnaphalium sp.
Hyptis sp. (?)
Ipomoea batatas Lam.
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Ipomoea digitata L.
Indigofera hirsuta L.
Ipomoea pes-caprae (L.) Sweet
Kyllinga brevifolia Rottb.
Leonurus sibiricus L.
Mentha viridis. L.
Mollugo verticillata L.
@Mucuna gigantea (Willd.) DC.
Musa paradisiaca L. var vittata W. Ackm.
Myrrhinium atropurpureum  Schott
Myrsine floribunda  R. Br.
Nasturtium officinale R. Br.
Nicotiana tabacum  L. s. lat.
Ophioglossum reticulatum L.
Opuntia nigricans Haw.
Oxalis corniculata L.
Paspalum millegrana Schrad.
+Peperomia beckeri Guimarães & Alves
Peperomia  glabella (Sw.) A. Dietrich var.
glabella
Peperomia  glabella (Sw.) A. Dietrich var.
nigropunctata (Miq.) Dahlst.
Petroselinum sativum L.
Phaseolus vulgaris L. sp. agg.
Phoenix cf. reclinata
Phyllanthus amarus Schum. & Thonn.
Pilea muscosa L.
Piper amalago var. medium (Jacq.) Juncker
Pisonia obtusata Sw.

*Plantago trinitatis  Rahn
POACEAE Indet. sp.
Polystachya etrellensis Rchb. f.
Portulaca oleracea L.
Psidium guajava L.
Psychotria sp.
Ricinus communis L
Saccharum officinarum L.
Senebiera pinnatifida DC.
Senna obtusifolia Irwin & Barneby
Sida ciliaris L.
Sida sp.
Sideroxylon obtusifolium R. & S.
Siegesbeckia orientalis  L.
Solanum nigrum L.
Solanum tuberosum L.
Sonchus oleraceus L.
Sporobolus virginicus  Kunth.
Stachytarpheta glabra Cham.
Satemodia trifoliata (Link) Reichenbach
Stenocalyx sulcatus Berg.
Stylosanthes viscosa (Aubl.) Sw.
Taraxacum officinale L.(?)
Tamarindus indica L
Terminalia catappa L.
Triumfetta rhomboidea Jacq.
Verbascum virgatum Stockes
Waltheria indica L
Yucca radiosa Trel.
Zea mays L



ANEXO 2
CHECKLIST DA  FAUNA DE TRINDADE & MARTIN VAZ

A seguinte listagem preliminar de espécies da fauna é de caráter preliminar, constitu-
indo uma compilação de várias fontes. Minhas observações faunísticas representam uma ínfi-
ma fração dos resultados expostos, sendo o crédito à quase todos os naturalistas que trabalha-
ram e/ou trabalham na Ilha da Trindade. Não houve tempo hábil para atualizar a nomenclatura,
autores e datas de todas as espécies relacionadas - esforço este que certamente valorizaria a
listagem. O presente checklist visa preencher um vasto vazio existente na literatura sobre a
Ilha da Trindade, o que justifica a sua inclusão como anexo da presente obra. Que sirva de
desafio para a realização de uma obra zoológica mais completa, que certamente terá grande
importância para a recuperação dos mais diversos ecossistemas da Ilha. A fauna é um compo-
nente tão importante quanto a flora.  A listagem da fauna terrestre reune as coletas de material
e dados, relacionadas principalmente aos invertebrados terrestres, no fichário manuscrito de
Johann Becker. No que tange às espécies domésticas foi contemplada, entre outros, a listagem
inédita da Expedição João Alberto. A fauna marinha segue os trabalhos executados por varios
autores, principalmente do Museu Nacional.

INVERTEBRADOS

FAUNA - INVERTEBRADOS

CRUSTACEA - ISOPODA
Phalloniscus dissimilis Castro 1961
Philoscia sp. A
Philoscia sp. B
3 spp. indet.

CRUSTACEA - DECAPODA
Gecarcinus lagostoma
Potamonidae sp.

INSECTA - BLATTARIA
Chorisoneura cistelina (Walker 1868)
Periplaneta americana
Periplaneta australasiae
Pycnoscelus surinamensis (Linnaeus 1758)
Conoderus posticus Esch

INSECTA - COLEOPTERA
Cycloneda sanguinea
Acalles sp.
Conotrachelus sp.
Dermestes maculatus
Rhanthus sp.
Curculionidae - Cossoninae sp.  A
Curculionidae - Cossoninae sp.  B
Curculionidae - Cossoninae sp.  C

Dytiscidae sp.1
Dytiscidae sp. 2
Liagonum beckeri (ined. R. Jeannel 1961)
ca. 6 spp. indet.

INSECTA - COLLEMBOLA
Labidura riparia

INSECTA - DERMAPTERA
Anisolabis maritima
Neosciara sp.

INSECTA - DIPTERA
Olfersia sp.
Culicidae 1 sp.
Chironomidae 1 sp.
Ephedridae sp.
Dolichopodidae 2 spp.
Muscoidea 6 spp.
Tipulidae 1 sp.

INSECTA - HEMIPTERA
Cyrtopeltis sp.
Cabis capsiformis
Empicoris sp.
Fulgoroidea sp.
Microrelia sp.
Miriidae 2 spp.
Stenodema sp.
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INSECTA - HOMOPTERA
Fulgoroidea 2 spp.
Eucomys aff. scutellata (Swederus 1795)

INSECTA - HYMENOPTERA
Evania appendigaster (L. 1758)
Odontomachus haematodus
Pherdole sp.
Formicidae 5 spp.
Kampala furcata (Fabricius 1804)
Limonethe beckeri (Costa Lima & Guitton 1961)

INSECTA - ISOPTERA
sp. indet.

INSECTA - LEPIDOPTERA
Vanessa sp.
Mocis sp.
Uthereisa sp.
Heterocera 8 spp. indet.

INSECTA - NEUROPTERA
Chrysopa sp.

INSECTA - ODONATA
Aeshna (Hesperaeshna) sp.
Pantalla flavescens.

INSECTA - ORTHOPTERA
Conocephalus sp.
2 spp. de grilos
Schistocerca sp.

INSECTA - THYSANURA
Ctenolepisma longicaudata Escherich
Gastrotheus sumatranus Silvestri

INSECTA - CHILOPODA
2 spp. indet.
Argiope trifasciata

ARACHNIDA
Heteropoda venatoria
Neoscona sp.
Tetragnatha sp.
4 spp. de Araneida
2 spp. de Hydracarina

MOLLUSCA - GASTROPODA
Bradybaena similaris Férrusac 1821
Protoglyptus brunoi H. von Ihering 1927,
Oxyloma beckeri Lanziéri 1966  :
Protoglyptus arnaldoi Lanziéri & Rezende 1965
Succinea lopesi Lanziéri 1966  :  .



VERTEBRADOS ESPONTÂNEOS
AVES

Baseado principalmente na listagem de SILVA (1995).

Anous stolidus  (Linnaeus 1758)
Anous tenuirostris  (Temminck 1823)
Arenaria interpres (L 1758)
Bubulcus ibis (L 1758)
Calidris alba (Pallas. 1764)
Charadrius semipalmatus (Gmelin 1789)
Columba livia Gmelin 1789
Daption capense (L 1758)
Egretta alba (L 1758)
Egretta thula (Molina 1782)
Estrilda astrild (L 1758)
Fregata ariel trinitatis   A. M. Ribeiro 1919;
Fregata minor nicolli Mathews 1914  :
Gygis alba alba   (Sparrman 1786)
Hirundo rustica (L 1758)

Phaethon lepturus Daudin 1812
Pluvialis dominicana (Müller 1776)
Pluvialis squatarola (L 1758)
Progne chalybea (Gmelin 1789)
Pterodroma arminjoniana (Giglioli & Salvadori 1868)
Pterodroma hasitata (Khul 1820)
Puffinus puffinus (Brünnich 1764)
Rallus sp.
Sicalis flaveola (L 1758)
Sterna fuscata fuscata (Linnaeus 1766)
Sterna sp.
Sula dactylatra Lesson 1830
Sula sula   (Linnaeus 1766)
Thraupis sayaca (L 1758)

QUELÔNIOS

Chelonia mydas   (tartaruga verde) -

INVERTEBRADOS MARINHOS - CNIDARIA
Baseado no banco de dados do Departamento de  Zoologia - Celenterologia do Museu Nacional.

Bunodosma caissarum Correa, 1964
Favia gravida Verrill, 1868
Favia sp.
Halocordyle fragilis Vannucci, 1951
Millepora brasiliensis Verrill, 1868
Montastrea cavernosa (Linaeus, 1766)

Montastrea sp.
Palythoa carybeorum Duchassaing & Michelotti,
1860
Palythoa sp.
Siderastrea stellata Verrill, 1868
9 spp. incertae sedis

PEIXES MARINHOS

Arranjo alfabético da lista fornecida por Prof. Gustavo Wilson Nunan, do Setor de Ictiologia
do MUSEU NACIONAL, baseada em NUNAN (1992) e material  depositado na Coleção
Ictiológica da Instituição.

Acanthuridae
Acanthurus bahianus Castelnau, 1855

Apogonidae
Apogon americanus Castelnau, 1855

Balistidae
Balistes capriscus Gmelin, 1788
B. vetula Linnaeus, 1758
Canthidermis sufflamen (Mitchill, 1815)
Melichthys niger (Bloch, 1786)
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Bleniidae
Entomacrodus vomerinus (Vakenciennes, 1836)
Hypleurochilus fissicornis (Quoy & Gaimard, 1824)
Ophioblennius atlanticus atlanticus
(Valenciennes, 1837)
Scartella cristata (Linnaeus, 1758)

Bothidae
Bothus lunatus (Linaeus, 1758)
B. ocellatus (Agassiz, 1831)

Carapidae
Carapus cf. bermudensis

Carcharhinidae
Carcharhinus spp.

Chaetodontidae
Chaetodon striatus Linnaeus, 1758

Clupeidae
Harengula sp.
Sardinella brasiliensis (Steindacher, 1789)

Coryphaneidae
Coryphaena hippurus Linnaeus, 1758

Carangidae
Caranx bartholomaei Cuvier, 1833
C. latus Agassiz, 1831
C. lugubris Poey, 1860

Diodontidae
Diodon hystrix Linnaeus, 1758

Echeneidae
Echeneis naucrates Linnaeus, 1758

Exocoetidae
Cypselurus sp.
Exocoetus volitans Linnaeus, 1758

Ginglymostomatidae
Ginglymostoma cirratum (Bonnaterre, 1788)

Gobiidae
Bathygobius saporator (Valenciennes, 1837)
Elacatinus sp.

Grammistidae
Rypticus saponaceus (Schneider, 1801)

Haemulidae
Anisotremus surinamensis (Bloch, 1781)

Hemiramphidae
Hemiramphus brasiliensis (Linnaeus, 1758)

Holocentridae
Holocentrus adscensionis (Osbeck, 1765)

Kyphosidae
Kyphosus sectatrix (Linnaeus, 1758)

Labridae
Bodianus rufus (Linnaeus, 1758)
Halichoeres maculipinna (Muller & Troschel, 1848)
Halichoeres cf. radiatus
Thalassoma noronhanum Boulenger, 1890
Xyrichtys novacula (Linnaeus, 1758)

Labrisomidae
Labrisomus nuchipinnis (Quoy & Gaimard, 1824)
Malacoctenus sp.

Malacanthidae
Malacanthus plumieri (Bloch, 1786(

Moringuidae
Moringua edwarsii (Jordan & Bollman, 1898)

Mugilidae
Mugil carvidens Valenciennes, 1836

Mullidae
Pseudupeneus maculatus (Bloch, 1793)

Muraenidae
Echidna catenata (Bloch, 1795)
Enchelycore nigricans (Bonnaterre, 1788)
Gymnothorax moringa (Cuvier, 1829)
Muraena militaris (Kaup, 1856)

Ophichthidae
Myrichthys acuminatus (Gronow, 1854)

Pempherididae
Pempheris poeyi Bean, 1885

Pomacanthidae
Holacanthus tricolor (Bloch, 1795)

Pomacentridae
Abudefduf saxatilis (Linnaeus, 1758)
Chromis flavicauda (Gunther, 1880)
Stegastes sp.

Priacanthidae
Heteropriacanthus cruentatus (Lacepède, 1801)

Scaridae
Sparisoma aurofrenatum (Valenciennes, 1839)
S. viride (Bonnaterre, 1788)

Scorpaenidae
Scorpaena plumieri Bloch, 1789

Serranidae
Cephalopholis fulvus (Linnaeus, 1758)
Epinephelus adscensionis (Osbeck, 1765)
E. cruentatus (Lacepède, 1802)
E. inermis (Valenciennes, 1833)
Mycteroperca bonaci (Poey, 1860)

Sparidae
Diplodus argenteus argenteus (Valenciennes, 1830)

Sphyraenidae
Sphyraena barracuda (Walbaum, 1792)

Xenocongridae
Kaupichthys hyoproroides (Stromman, 1896)



MOLUSCOS MARINHOS

Além das listadas abaixo, LOBO (1919) menciona polvos e lista as seguintes, sem
entretanto discernir as marinhas das terrestres: Acmaea sp., Area sp., Bula sp., Calcar olfersi
Phil., Capulus sp., Cyprea examthema L., Fissurella sp.,  Lucina fibula Reeve, Nassa sp.,
Nerita lineata Chem.,  Pisania auritula Beal., Pisania sp., Purpura delteidoa Kien., Scalaria
sp., Spirula perenii Lam. e  Strombus accipitrinus Lam. Baseado principalmente em COELHO
(1957, 1974), COELHO & MATTHEWS (1971), COELHO, MATTHEWS & CARDOSO
(1970), LEAL (1991), LEAL & COELHO (1985) e LEAL & BOUCHET (1991). Uma fração
significatica do material contemplado por alguns autores foi coletada por Johann Becker. As
espécies registradas em Martin Vaz são seguidas da sigla MV.

Alaba incerta MV
Anachis sp.
Angiola lineata
Arene bairdii
Arene brasiliana
Arene flexispina MV
Arene sp.
Aspella morchi
Astraea tecta
Bursa corrugata
Bursa natalensis MV
Bursa thomae MV
Caducifer atlanticus
Caecum pulchellum
Calliostoma adspersum
Calliostoma echinatum
Calliostoma sp. MV
Cantharus karinae
Capulus incurvatus
Cerithium litteratum
Cerodryllia perryae
Cheilea equestris
Collisiella marcusi
Colubraria obscura
Conus clerii MV
Conus regius
Coralliophila caribae
Cosmotriphora melanur
Cyclostremiscus ornat.
Cymatium pileare
Cypraea acicularis
Cypraea cinerea
Cypraea surinamensis MV
Cypraea zebra
Cypraecassis testicul
Cytharomorula grayi MV

Daphnella sp.
Dendropoma irregulare
Depressiscala nitidel MV
Diodora mirifica
Diodora sayi
Diodora sp.
Emarginula pumila
Emarginula sp.
Emarginula tuberculos
Epitonium lamellosum
Eulima auricincta
Eulima hypsela
Favartia hidalgoi MV
Fenimorea sp.
Fossarus orbignyi
Glyphostoma gabbii MV
Granulina sp.
Haplocochlias sp.
Hipponix antiquatus
Hipponix grayanus
Hipponix subrufus
Homalopoma boffi MV
Homalopoma sp.
Kurtziella sp. a,b,c
Latiaxis dalli MV
Leucozonia nassa
Leucozonia ocellata
Lucapina sowerbyi
Mancinella deltoidea
Marshallora sp.
Melanella sp.
Mitra antillensis MV
Mitra sp. MV
Mitrella ocellata
Nassarius sp. a, b
Natica marochiensis

Natica sulcata
Neritopsis atlantica
Nodilittorina vermeij
Olivella nivea
Olivella watermani
Opalia sp. ‘MV
Petaloconchus sp.
Phalium granulatum MV
Pisania pusio
Pisania tincta
Polinices lacteus
Pyrgocythara candidis
Rissoina multicostata
Scalenostoma subulatum
Schwartziella fischeri
Sinezona sp.
Siratus consuelae
Solariella sp.
Stramonita haemastoma
Stramonita rustica
Strombus gallus
Synaptocochlea picta
Tenagodus modestus MV
Trachypollia didyma
Trachypollia nodulosa
Tricolia affinis
Triphora decorata
TRiphora sp. a,b,c
Trivia candidula MV
Trivia suffusa
Turbo caillietti
Turritella exoleta
Vexillum cubanum
Vexillum histrio
Vexillum sp.
Xenophora cochliophora





FAUNA INTRODUZIDA E INVASORA
VERTEBRADOS DOMÉSTICOS E SINANTRÓPICOS

A listagem abaixo reune dados de LOBO (1919) e autores posteriores, bem como
relatos dos livros de visitantes do POIT e observações pessoais.

Cairina moschata    (Pato doméstico)  A criação persiste em cativeiro.
Capra hircus  (Cabra)  Seu extermínio está iminente.
Equuus (Asinus) africanus. (Jerico). A população chegou à causar danos, mas foi exterminada (data?).
Felis catus     (Gato doméstico) Observados por G. L. da Silva ca. de 1995. (com. pess.)
Gallus gallus    (Galinha)  A criação persiste em cativeiro.
Mus musculus  (Camundongo)  Há uma grande população dispersa pela Ilha.
Numida meleagris f. domestica    (Galinha d’Angola)  A criação persiste em regime semiaberto.
Ovis aries     (Carneiro)  extinterminados por volta de 1965
Sus scrofa     (Porco): Os em estado selvagem foram eliminados em 1965. A criação terminou em 1996.




