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A continuidade dos estudos das Trigoniaceae Endl. para a Flora do Brasil 2020, família 
com cerca de trinta espécies com distribuição pantropical, chamou a atenção o fato de mais 
de 30% deste total está representado no estado do Espírito Santo. A presente pesquisa tem 
por objetivo divulgar as características morfológicas e a relação dos táxons desta região. A 
metodologia teve início com o levantamento dos dados nos seguintes herbários, aqui 
citados seus acrônimos: CVRD, MBML, NY, PEUFR, R, RB, VIES, S e W; o trabalho de 
campo para registro aconteceu em algumas áreas de ocorrência como Santa Teresa e 
Linhares e, o material foi introduzido nos herbários do Instituto de pesquisas Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro e do Museu Melo Leitão; a identificação dos materiais foi 
realizada com o auxílio das obras princips. As espécies estavam estabelecidas em áreas de 
Mata Atlântica, bioma caracterizado pela riqueza de elementos arbóreos e pelo grande 
número de espécies endêmicas, frequente em matas ciliares, matas secundárias, clareiras ou 
em margens das estradas; em altitudes variadas. A família caracteriza-se por apresentar 
folhas simples; flores pentâmeras sendo uma pétala externa ou estandarte com giba, duas 
laterais espatuladas e duas internas carenadas, zigomorfas, vermelhas ou alvas. 
Representada por dois gêneros: Trigonia Aubl., epipeto derivado de suas cápsulas trígonas; 
tem porte arbustivo com ramos eretos ou flexuosos ou são lianas; folhas opostas, 
concolores ou bicolores; inflorescências racemosas ou thyrsoides; nesta região capixaba 
encontrou-se T. bahiensis E.F.Guim. & Miguel, T. boliviana Warm., T. eriosperma (Lam.) 
Fromm & Santos, T. floccosa var. ouropretense Miguel & E.F.Guim.,  T. littoralis Miguel 
& E.F.Guim., T. nivea Cambess. var. nivea, T. nivea var. candida Warm., T. paniculata 
Warm., T. rotundifolia Lleras, T. rytidocarpa Casar., T. simplex Warm. e T. villosa Aubl. 
var. villosa; a ocorrência deste gênero ultrapassa a fronteira do Brasil, estendendo-se pelas 
Américas. O segundo gênero é Trigoniodendron E.F.Guim. & Miguel que apresenta porte 
arbóreo, folhas alternas e cápsula arredondada. A espécie T. spiritusanctense E.F.Guim. & 
Miguel, endêmica do Sudeste brasileiro, ocorre em “mata de tabuleiro” nos estados do 
Espírito Santo e do Rio de Janeiro. (Apoio CNPq, FAPERJ e FUNADESP). 
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