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Briófitas epífilas, em vista da efemeridade do substrato, dependem fortemente da dispersão
e  colonização  de  novos  sítios.  Assim,  elevada  produção  de  diásporos  assexuados  e,
especialmente, sexuados é esperada. No presente estudo, a reprodução sexuada do musgo
epifilo dióico Crossomitrium patrisiae (Brid.) Müll. Hal. (Hookeriaceae) foi investigada na
Estação  Ecológica  Murici,  Alagoas,  para  testar  hipóteses  relativas  ao  aprimoramento  da
dinâmica  de  dispersão.  A  hipótese  é  que,  apesar  da  efemeridade  e  descontinuidade  do
substrato,  a  espécie  não  sofre  as  limitações  à  reprodução  sexuada,  as  saber,
inexpressividade  do  sexo  (esterilidade),  razão  sexual  desequilibrada,  segregação  espacial
dos sexos e incompatibilidade genética. Para isto, todos os indivíduos em ca. 100 colônias
(folhas) foram analisados quanto ao sexo,  número de gametoécios,  tamanho na produção
do  primeiro  gametoécio  e  tamanho  final,  e  distribuição  espacial  dos  indivíduos.  Foram
encontrados  789  indivíduos,  sendo a  taxa  de  esterilidade  23%.  Foi  observada  uma  razão
sexual  desbalanceada  com  dominância  do  sexo  masculino  na  razão  0,44  ♀:1♂.  Os
indivíduos femininos produziram o primeiro gametoécio significativamente (p <0,05) mais
tarde  que  os  masculinos  (em  média  aos  10,17  (±7,12  SD)  e  3,68  (±3,34  SD)  mm,
respectivamente).  Não  houve  diferenças  quanto  ao  tamanho  dos  indivíduos  e  número  de
gametoécios produzidos.  Metade dos forófitos (arbustos) abrigou ambos os  sexos,  porém
apenas  10%  das  folhas  portaram  colônias  bissexuais.  A  produção  de  esporófitos  foi
verificada em 1% das colônias unissexuais e 91% das colônias bissexuais, e em 35% dos
indivíduos  femininos  ao  todo,  podendo  ser  consideradas  estas  últimas  duas  taxas
relativamente altas. Esses resultados indicam que não há incompatibilidade genética e que,
contudo, a escala espacial para fecundação é restrita, havendo necessidade de coexistência
dos  sexos  na  mesma  folha.  É  possível  que  o  custo  reprodutivo  global  seja  maior  para  o
sexo  feminino  e  por  essa  vantagem  na  alocação  de  recursos,  os  indivíduos  masculinos
sejam mais abundantes.
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