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As briófitas, de forma geral, têm a capacidade de tolerar a desidratação celular e algumas 

espécies são classificadas como tolerantes à dessecação. Apesar dessa resistência, uma porção 

considerável de espécies de plantas desse grupo encontra-se ameaçadas em todo o mundo. 

Riccia ridleyi A. Gepp. é uma hepática talosa que mede cerca de 3 mm e cresce prostrada no 

solo, formando pequenas populações. É considerada uma espécie rara.  Ocorre no Brasil, apenas 

em Fernando de Noronha, Venezuela e Peru. Está na lista de flora brasileira ameaçada de 

extinção na categoria CR (Criticamente em Perigo), critérios B2ab (i, ii, iii) (CNCflora). 

Estudos acerca da regeneração e desenvolvimento de briófitas são ferramentas importantes para 

o conhecimento da dispersão e colonização de diásporos, nos mais diversos ambientes. Esses 

estudos podem também auxiliar pesquisas que envolvam a multiplicação, a conservação e a 

reintrodução de espécies ameaçadas. O objetivo deste trabalho foi observar a regeneração de 

fragmentos de R. ridleyi em sistema de pré-cultura (sistema fechado). Foram estudadas 

amostras coletadas na ilha de Fernando de Noronha em 2014 e armazenadas no Herbário UB. 

Pequenas porções da planta foram hidratadas com água destilada e colocadas em potes de 

plástico transparentes com capacidade para 200 ml, contendo 10 g de Bioplant® autoclavado. 

Os potes foram fechados e mantidos em ambiente com temperatura e iluminação naturais. 

Observou-se, nos resultados, o surgimento de pequenas brotações em duas semanas de cultivo 

e, após quatro semanas, o desenvolvimento de talos já bifurcados e de rizóides. Na sexta semana 

de cultivo, os talos apresentam 0,5 mm de comprimento. Os novos brotos cresceram a partir de 

talos aparentemente mortos e nas bordas do substrato original da coleta. Notou-se que a 

regeneração foi lenta, em comparação a estudos com outras espécies em condições semelhantes. 

Estudos acerca da reintrodução de R. ridleyi devem ser realizados. (Capes) 
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