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Quararibea Aubl. é um gênero neotropical, representado por 88 espécies, 
distribuídas desde o México até os países do norte da América do Sul. No Brasil 
ocorrem aproximadamente 11 espécies, nos biomas da Amazônia, Cerrado e Mata 
Atlântica, sendo a Região Norte seu centro de diversidade. No Rio de Janeiro, 
Quararibea é distinto dos demais gêneros de Bombacoideae principalmente devido às 
folhas unifolioladas e flores muito pequenas. O hábito também é de extrema 
importância na delimitação do gênero, geralmente são arvoretas de pequeno a médio 
porte, cerca de 4 metros de altura, raramente alcançando grandes portes arbóreos. O 
gênero para o estado do Rio de Janeiro, ainda carece de estudos, o que ainda causa 
muitos conflitos em suas determinações e limites genéricos. A partir de uma revisão 
na literatura, fica evidente que muitos são os estudos florísticos que mencionam 
apenas Q. turbinata (Sw.) Poir para o Rio de Janeiro. Porém, após uma detalhada 
investigação pelos herbários fluminenses, observou-se também a ocorrência de outra 
espécie, Q. penduliflora (A.St.-Hil.) K.Schum. Consultas a bibliografias 
especializadas, mostram que a espécie em questão já havia sido citada na Flora 
brasiliensis como ocorrente no Estado do Rio de Janeiro, porém não mais citada e 
identificada erroneamente em outros trabalhos e herbários atuais. Tais imprecisões 
ocasionam dados ambíguos quanto à distribuição geográfica, podendo até ser 
considerada extinta para o Estado, demostrando a urgente necessidade de estudos para 
o grupo em questão. O presente trabalho teve como objetivo reconhecer 
morfologicamente as duas espécies, que são usualmente identificadas de maneira 
errônea no Estado, Q. turbinata e Q. penduliflora, com auxílio da elaboração de 
chaves, ilustrações, descrições e a morfologia polínica. Com isso, pretende-se tornar 
as informações do grupo no Estado mais atualizadas, subsidiando assim estudos sobre 
a flora do estado do Rio de Janeiro, contribuindo também para o status de 
conservação das espécies. (CNPq). 
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