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A distilia é um dimorfismo floral controlado geneticamente, caracterizado por um sistema de incom-
patibilidade auto e intramorfo, posicionamento recíproco de estigmas e anteras dos morfos longistilo 
e brevistilo que ocorrem em razão equilibrada nas populações. A família Rubiaceae possui o maior 
número de espécies distílicas dentre as famílias botânicas e é abundante no sub-bosque de flores-
tas neotropicais. O objetivo deste estudo foi avaliar a ocorrência da distilia em Psychotria L. (Ru-
biaceae), nos sub-bosques de floresta estacional semidecidual do Triângulo Mineiro. O estudo foi 
desenvolvido de setembro de 2011 a janeiro de 2012 em 10 remanescentes de floresta estacional 
semidecidual. Durante a floração, a distilia e isopletia de espécies de Psychotria foram averiguadas 
em buscas diretas de indivíduos com os diferentes morfos florais nas populações. Foram registra-
das 25 populações de 11 espécies nas áreas do estudo. Psychotria hoffmannseggiana (Willd. ex 
Roem. & Schult.) Müll. Arg., P. capitata Ruiz & Pav., P. poeppigiana Müll. Arg., P. platypoda DC., P. 
microdon (DC.) Urb. e P. leiocarpa Cham. & Schltdl. apresentaram flores longistilas e brevistilas e 
isopletia. Porém, as populações de P. trychoforoides Mull. Arg. apresentaram anisopletia marcada. 
Já P. carthagenensis Jacq. e P. deflexa DC. possuiam tanto populações distílicas quanto mono-
mórficas. Foi registrado monomorfismo longistilo em P. goyazensis Mull. Arg. e P. prunifolia (Kunth) 
Steryerm. A distilia é considerada uma característica primitiva em Psychotria, e populações distíli-
cas atípicas são atribuídas a quebra/permutação do Supergene que a controla. No entanto, estudos 
afirmam que em Rubiaceae o sistema de incompatibilidade pode atuar de forma independente do 
fator morfológico, além de espécies responderem diferentemente as pressões seletivas que são 
submetidas. Desequilíbrios na razão isoplética dos morfos podem surgir de forma independente e 
ocorrer entre populações da mesma espécie. Em P. trychoforoides estes desvios também podem 
ser resultado de propagação vegetativa e do tamanho populacional reduzido.
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