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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva
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A distilia é polimorfismo floral em que uma população de uma mesma espécie possui dois mor-
fos florais. Eles são denominados brevistilo, com estigmas abaixo das anteras e longistilos, com 
estigmas acima das anteras. O objetivo deste trabalho foi o de verificar a distilia e a isopletia em 
uma população de Psychotria leiocarpa Cham.& Schltdl. encontrada em um fragmento de Floresta 
Estacional Decidual no distrito de Boca do Monte, Santa Maria, RS (53º54’W e 29º38’S). Durante 
o período de floração, em dezembro de 2010, foram coletadas e armazenadas em álcool 70% 50 
flores de cada morfo floral. Para as análises morfométricas foram tomadas as seguintes medidas: 
de diâmetro e altura da corola, altura dos estames e do pistilo, tamanho dos lobos estigmáticos, 
comprimento da antera, tamanho dos grãos de pólen e quantidade de grãos de pólen por antera, 
também foi realizado o cálculo da separação anteras-estigma. As comparações das medidas entre 
os morfos florais foram feitas através do teste de Tukey. A isopletia foi obtida pelo levantamento 
dos morfos florais em uma área de 1550m2, igualdade na razão dos morfos foi verificada pelo 
teste Qui-quadrado. As diferenças significativas nos valores de altura dos pistilos e dos estames 
entre os morfos florais e a separação estigma-antera iguais comprovaram a ocorrência de distilia 
na população estudada. Também foram encontradas diferenças significativas para os quesitos de: 
comprimento da corola, tamanho dos lobos estigmáticos e tamanho dos grãos de pólen, maior nas 
flores brevistilas. Nas flores longistilas foram significativamente maiores os valores de diâmetro da 
corola e quantidade de grãos de pólen por antera. Foram observados 459 indivíduos brevistilos e 
523 longistilos (X 2 = 4,171 p = 0,04) indicando que a população amostrada não está em isopletia. 
Assim a espécies apresenta distilia morfológica para a população estudada, contudo ela não está 
em isopletia.
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