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Quararibea Aubl. é um gênero neotropical, representado por ca. 90 espécies, distribuídas 
desde o México até a América do Sul. No Brasil há registro de oito espécies, com 
ocorrência nos Biomas Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica, sendo a Região Norte, o 
centro de diversidade. O último trabalho de cunho revisional que abrangeu o território 
brasileiro em sua totalidade data de 1886, realizado por K. Schumann, na Flora Brasilensis. 
Outros estudos pontuais foram realizados, porém, somente no Bioma Amazônia. Desse 
modo, o gênero carece de estudos taxonômicos, principalmente em regiões extra-
amazônicas. No tocante ao estudo do gênero no estado do Rio de Janeiro, há poucos 
trabalhos florísticos e que não abrangem completamente o território fluminense, sendo 
registrado neste apenas uma espécie, Q. turbinata (Sw.) Poir. Entretanto, após detalhada 
investigação dos herbários fluminenses, notou-se a ocorrência de outra espécie, Q. 
penduliflora (A.St.-Hil.) K.Schum., táxon que havia sido anteriormente citado apenas por 
K. Schumman. Além da redescoberta desta espécie, é proposta uma nova combinação 
nomenclatural (Q. angustifolia (Mart.) C.D.M. Ferreira & Bovini) e descrita Q. similis 
C.D.M. Ferreira & Bovini e mais duas espécies novas recentemente reconhecidas - 
Quararibea sp1 e Quararibea sp2. Os táxons que ocorrem em território fluminense podem 
ser distinguidos pelo tipo de indumento, forma dos folíolos, morfologia das domácias 
foliares, posição e orientação das flores, morfologia do tubo estaminal e forma dos frutos. 
Além das descrições e atualizações nomenclaturais, apresenta-se também chave de 
identificação, ilustrações, fotografias, mapas de distribuição e avaliação do estado de 
conservação das espécies, com objetivo de atualizar as informações do gênero e subsidiar 
estudos florísticos e planos de ação de Unidades de Conservação. (CAPES) 


