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Barbula indica (Hook.) Spreng. é um musgo que cresce formando tufos de 17 mm de altura. 

São encontradas colonizando vários substratos, solos arenosos, rochas e concretos. Tem 

distribuição pantropical e ocorre em quase todo o Brasil. As briófitas podem reproduzir-se de 

forma sexuada, por produção de esporos, e assexuada, por crescimento vegetativo de 

fragmentos do gametófito ou de propágulos. Estudos acerca da regeneração e desenvolvimento 

de briófitas são ferramentas importantes para o conhecimento da dispersão e colonização de 

diásporos nos mais diversos ambientes. Assim como também podem auxiliar nos estudos que 

envolvem a multiplicação, a conservação e a reintrodução de espécies ameaçadas. O objetivo 

deste trabalho foi observar a regeneração ex vitro de fragmentos de B. indica. As amostras 

foram coletadas em Brasília – DF, em setembro de 2015, guardadas no Herbário UB. Após três 

meses, das amostras selecionadas, as estruturas (gametófitos inteiros e fragmentos: filídio, 

caulídio e rizóide) foram hidratadas e destacadas do gametófito. Em seguida, as estruturas 

foram colocadas em placas de Petri, contendo papel filtro imerso em água destilada, fechadas e 

mantidas em ambiente com temperatura e iluminação naturais. Os resultados mostraram que 

após sete dias de cultivo ocorreu regeneração em as suas estruturas. Nos gametófitos, os novos 

brotos cresceram a partir do ápice, da base, das axilas e dos filídios. Em todos os fragmentos 

destacados observou-se o desenvolvimento de protonemas. Nos protonemas verificou-se o 

surgimento de gemas e, após vinte dias, de rizóides. Conclui-se que B. indica, após de três 

meses de herborização, foi capaz de se regenerar a partir de gametófito e seus fragmentos. 

Estudos complementares sobre o desenvolvimento assexuado, incluindo as gemas, podem 

ampliar os conhecimentos sobre a dispersão e colonização da espécie. (Capes) 
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