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RESUMO: A deposição da Formação Solimões ocorreu em ambiente redutor de águas rasas e 
em condições de baixa energia, justificando a sedimentação predominantemente pelítica e a 
abundância de palinomorfos, outros microfósseis e macrofósseis. A afinidade botânica de 
grãos de pólen do Neógeno da Amazônia é pouco conhecida, mas de suma importância para a 
reconstrução paleoambiental. O grão de pólen fóssil Echiperiporites estelae encontrado no 
registro geológico de idade Eoceno inferior-Pleistoceno, apresenta abertura periporada e 
ornamentação equinada, tem semelhança morfológica conhecida dentro da família Botânica 
Malvaceae, e é objeto de estudo deste trabalho. Setenta e três espécies de 40 gêneros foram 
coletadas no Museu Botânica Municipal de Curitiba e no Herbário Central da UFMT. Elas foram 
tratadas quimicamente para a montagem de lâminas palinológicas que estão curadas na 
palinoteca do Laboratório de Paleontologia e Palinologia da UFMT, em Cuiabá.  Cinquenta e 
oito espécies foram estudadas e separadas em dois grupos, onde no primeiro, 42 espécies 
apresentam abertura periporada e 16 apresentam 3 a 5 colporos. Os gêneros levantados para 
a afinidade botânica são periporados. As investigações para comparação com o fóssil foram 
realizadas a nível genérico, abrangendo os gêneros Cienfugoesia, Fioria, Hibiscus, 
Kosteletzkya, Lavatera, Malope, Pavonia, Peltaea e Sida. Dezesseis caracteres morfológicos 
foram medidos em 10 grãos, e apenas o caracter diâmetro em 25 grãos. Apenas o diâmetro do 
grão, o tamanho da equina medida da base maior, densidade de equinas, número de poros e 
densidade de poros foram utilizados e julgados como caracteres básicos. Para atribuir a 
possível afinidade, análises de componentes principais (PCA) foram realizadas a fim de testar 
a similaridade dos gêneros recentes com o fóssil. Quatro análises foram feitas: PCA1, PCA2, 
PCA3 e PCA4, correspondentes a todos os caracteres, todos os caracteres divididos pelo 
diâmetro, todos os caracteres sem o diâmetro e todos os caracteres divididos pelo diâmetro 
mais diâmetro. Os gráficos de PCA1, PCA2, PCA3 e PCA4 mostraram semelhança com o 
gênero Sida, com variação explicada de 26.48%, 22.48%, 20.94% e 20.94%, respectivamente, 
onde o diâmetro, o número de poros, tamanho da equina, número de poros e diâmetro foram 
os caracteres discriminantes. Sugere-se preliminarmente uma afinidade de E. estelae com 
Sida, porém devido aos baixos valores de variação explicada nos eixos dos PCAs, um maior 
número de gêneros deverá ser incluído para dar robustez às análises. [Processo CNPq 
476020/2013-1] 
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