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Malvaceae é dividida em nove subfamílias, com distribuição dominante em regiões 
pantropicais. Ocorrem no Brasil cerca de 69 gêneros e 754 espécies, onde 393 espécies 
são endêmicas, conferindo a esta família, importância para a flora brasileira. A 
morfologia polínica pode variar de periporada, pantoporada, 3 a 5 colporadas com 
variados padrões de ornamentação. Este trabalho objetiva diferenciar gêneros de 
Malvoideae com morfologia periporada-equinada a partir de análises multivariadas. 
Quarenta gêneros e 73 espécies foram coletadas no Museu Botânico Municipal, 
Curitiba-PR e no Herbário Central da UFMT e tratadas quimicamente para a montagem 
de lâminas palinológicas que estão curadas na palinoteca do Laboratório de 
Paleontologia e Palinologia da UFMT, Cuiabá-MT. As espécies analisadas foram 
Cienfuegosia affinis Hocshr., C. lanceolata Krapov., Fioria vitifolia Mattei, Hibiscus 
peruvianus Fries, Kosteletzkya virginica Presl, Lavatera thuringiaca Linnaeus, 
Lopimia malacophila Mart., Malope malacoide Linnaeus, Pavonia varians Moric, 
Peltaea trinervis Krapov. & Cristóbal e Sida galheirensis Ulbr.. Dezesseis caracteres 
foram medidos em 25 grãos: tamanho de equina a partir da base maior, tamanho de 
equina a partir da base menor, tamanho da base maior, tamanho da base menor, 
distância entre equinas, densidade de equinas, espessura do tectum, altura das 
columelas, espessura da nexina, número de poros, tamanho de poros, densidade 
de poros, distância entre poros, espessura do ânulo, espessura da columela grossa 
e espessura da columela fina. Estes caracteres foram analisados utilizando-se a 
Análise de Componentes Principais (PCA). Os resultados apontam para similaridade 
entre os gêneros Cienfuegosia, Fioria, Lavatera, Pavonia, Hibiscus, Lopimia e 
Kosteletzkya; Peltaea, Malope e separação de Sida que apresentou a morfologia mais 
diferente dentre os demais. Os caracteres mais discriminantes foram o diâmetro e o 
número de poros. As proporções explicadas pelos eixos do PCA dão conta de quase 
50% de variação morfológica. Há, portanto, potencial discriminatório nos caracteres 
estudados permitindo a separação genérica entre Malvoideae usando palinologia. 
(Processo CNPq 476020/2013-1) 
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