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Calymperes palisotii apresenta ampla distribuição geográfica, ocorrendo,  principalmente,
nas  regiões  tropicais  e  subtropicais.  Trata-se  de  uma  espécie  acrocárpica,  dióica,  e  de
reprodução  assexuada  bastante  eficaz,  através  de  gemas  produzidas  no  ápice  de  filídios
modificados.  Seu esporófito é pouco freqüente,  situação considerada comum para muitas
espécies dióicas de musgos.  Um fator  limitante  para a  ocorrência  de reprodução sexuada
nas populações desses musgos é o declínio de um dos sexos. Esse estudo teve por objetivo
determinar  a  distribuição  temporal  dos  sexos  em  populações  de  C.  palisotii  em  um
remanescente  de  Floresta  Atlântica  situado  na  região  metropolitana  do  Recife,
Pernambuco.  Foram  selecionadas  nove  populações  epífitas  da  espécie,  priorizando-se
aquelas  extensas  (>  100cm2  de  cobertura)  e  situadas  em  condições  microambientais
semelhantes. Amostras de cada população foram coletadas, mensalmente, de agosto 2009 a
março  2010.  De  cada  amostra  destacaram-se,  aleatoriamente,  20  indivíduos,  os  quais
foram  dissecados  e  analisados  ao  estereomicroscópio  e,  quando  necessário,  ao
microscópio, para classificação quanto ao sexo em: a) masculino, b) feminino, c) feminino
com  esporófito  e  d)  estéril.  Foi  analisado  um  total  de  1.440  indivíduos.  Todas  as
populações  mostraram-se  bissexuais.  Registrou-se  em  oito  populações  a  presença  de
indivíduos  das  quatro  categorias  analisadas;  a  população  restante  não  apresentou
indivíduos femininos com esporófito. Indivíduos estéreis representaram 71,8% do total dos
indivíduos amostrados, tendo sido o seu número sempre superior ao de sexuados em todas
as  populações  analisadas.  A  proporção  das  demais  classes  de  indivíduos  foi:  7,4%  de
masculinos, 13,6% de femininos e 7,2% de femininos com esporófito. Casos de polissetia
foram registrados, representando 2,9% dos indivíduos com esporófito. Houve variação na
distribuição  dos  sexos  para  o  período  analisado.  Indivíduos  femininos  começaram  a  ser
registrados  a  partir  de  dezembro  2009,  aumentando  seu  número  no  decorrer  dos  meses.
Apesar da grande proporção, indivíduos estéreis,  devem ser considerados funcionalmente
sexuados,  uma  vez  que  possuem  sexo  definido  geneticamente.  Condições  ambientais
propícias podem acarretar a formação de gametângios, aumentando as chances de ocorrer
reprodução sexuada. 
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