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INFORMAÇÕES RELEVANTES 
 

 

As informações aqui contidas são de extrema importância para situar àqueles 

leitores/pesquisadores que por ventura necessitem de informações mais detalhadas acerca do 

trabalho realizado e/ou tenham interesse nas informações primárias dessa pesquisa. 

 

A coleta e transporte do material botânico foram respaldados pelas licenças de números  

COL: 060/12, COL: 061/12, COL: 062/12 e COL: 063/12 emitidas pelo Instituo Estadual de Floresta 

do Estado de Minas Gerais. 

 

O material testemunho das populações estudadas foi identificado pelo Professor Doutor Jimi 

Naoki Nakajima, especialista na família Asteraceae, e está depositado no “Herbário Professor José 

Badini” da Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais. As plantas foram depositadas sob os 

seguintes registros: 

 

 OUPR 26639 - População localizada no Monumento Natural Serra da Moeda; 

 OUPR 26640 - População localizada no Parque Estadual Serra do Ouro Branco; 

 OUPR 26641, OUPR 26642 e OUPR 26645 - Populações localizadas no Parque Estadual 

Serra do Rola-Moça nas áreas I, II e III, respectivamente; 

 OUPR 26643 - População localizada na Reserva Legal da Companhia Siderúrgica Nacional; 

 OUPR 26644 - População localizada no Parque Estadual do Itacolomi; 

 OUPR 26646 - População localizada em área privada da Samarco Mineração S.A. 

 

As medidas arquitetônicas dos indivíduos de Lychnophora ericoides Mart. estudados, assim como 

os resultados das análises geoquímica e granulométrica das amostras de solo estão depositados 

no acervo digital do Laboratório de Anatomia Vegetal do Departamento de Evolução, 

Biodiversidade e Meio Ambiente da Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais. 

 

Toda e qualquer informação que não for localizada nesse trabalho e se fizer necessária pode ser 

obtida através do endereço de e-mail: bueno.amauri@gmail.com sob os cuidados do autor da 

pesquisa. 
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RESUMO: Arquitetura aérea de Lychnophora ericoides Mart. (Asteraceae) em complexos rupestres 

de quartzito e canga do Quadrilátero Ferrífero, sudeste do Brasil. 

 

Amauri Pires Bueno1,2 e Hildeberto de Caldas Sousa1 
1
 Programa de Pós-graduação em Ecologia de Biomas Tropicais, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, MG. 

2
 Autor para correspondência: bueno.amauri@gmail.com 

 

 Introdução e objetivos: Arquitetura aérea vegetal pode ser definida como a organização 

tridimensional dos componentes da planta no espaço e é resultado da combinação de fatores genéticos e 

ambientais. Não existe uma morfologia ideal única e sim diferentes soluções morfológicas às 

particularidades ambientais. Nossos objetivos foram verificar se arquitetura aérea de L. ericoides varia em 

resposta a diferentes condições edáficas e entender como sua forma se relaciona com sua reprodução. 

 Métodos: Oito populações, igualmente distribuídas, em complexos rupestres de quartzito e canga 

foram amostradas no Quadrilátero Ferrífero. Análises geoquímicas e granulométricas foram realizadas para 

investigar possíveis diferenças nas características nutricionais dos solos oriundos de ambos os complexos.  

Oito parâmetros morfométricos (altura do ramo principal, altura máxima, diâmetro do ramo principal, 

altura da primeira ramificação, diâmetro da copa, número de ramos secundários e terciários, número de 

inflorescências e área foliar estimada) foram mensurados em 160 indivíduos adultos de L. ericoides. Uma 

análise discriminante foi usada para separar arquitetonicamente as plantas em função de seu habitat.  

A densidade e potencial reprodutivo estimado foram calculados para cada uma das populações. Regressão 

linear múltipla e ANCOVA foram usadas para verificar as relações entre forma e reprodução das plantas. 

 Resultados: Os solos dos complexos rupestres de canga se mostraram nutricionalmente mais férteis 

e apresentaram o dobro de partículas de argila quando comparado a solos de complexos rupestres de 

quartzito. As plantas puderam ser discriminadas arquitetonicamente em função do habitat sugerindo que a 

plasticidade fenotípica de L. ericoides esteja relacionada com as diferenças nutricionais do solo. Não foram 

observadas diferenças significativas nas densidades populacionais. Por outro lado, o potencial reprodutivo 

variou significativamente entre as populações, mas não entre complexos rupestres de canga e quartzito.  O 

potencial reprodutivo foi diretamente correlacionado com o número de ramos e o diâmetro da copa das 

plantas. 

 Conclusões: As populações estudadas apresentaram alto polimorfismo no porte e tamanho das 

folhas. A arquitetura aérea de L. ericoides está intimamente relacionada a sua reprodução e parece ter 

evoluído condicionada pelas pressões ambientais oriundas do solo. A plasticidade fenotípica registrada 

para a espécie pode ser um indício de especiação por isolamento de longa data associado aos diferentes 

substratos do Quadrilátero Ferrífero. 

 

Palavras-chave: Plasticidade fenotípica, reprodução, condições edáficas, especiação, complexos rupestres.
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ABSTRACT: Aerial Architecture of Lychnophora ericoides Mart. (Asteraceae) in “complexos 

rupestres” of quartzite and “canga” at “Quadrilátero Ferrífero”, southeast of Brazil. 

 

Amauri Pires Bueno1,2 e Hildeberto de Caldas Sousa1 
1
 Programa de Pós-graduação em Ecologia de Biomas Tropicais, Universidade Federal de Ouro Preto,  

Ouro Preto, MG. 
2
 Autor para correspondência: bueno.amauri@gmail.com 

 

 Background and aims: The most usual definition to plant aerial architecture is three-dimensional 

organization of plant components in space. The plant architecture is the result of a combination among 

genetic and environmental factors. There is not a unique ideal morphology but different morphological 

solutions to environment particularities. Our aims were verify if aerial architecture of L. ericoides varies in 

response to different soils conditions and understand how their shape are related with its reproduction. 

 Methods: Eight populations equally distributed in “complexos rupestres” of quartzite and “canga” 

were studied at Quadrilátero Ferrífero. To investigate possible differences in nutritional characteristics of 

soils from both habitats were conducted geochemical and granulometric analysis. Eight morphometric 

parameters (main branch height, full height, main branch diameter, height of the first ramification, canopy 

diameter, number of secondary and tertiary branches, inflorescences number and estimated leaf area) 

were recorded to 160 adults individuals of L. ericoides. A discriminant analyse was used to separate 

architecturally the plants in function of its habitat. To each population the density and estimated 

reproductive potential were calculated. To verify the relation between shape and reproduction of the 

plants were used multiple linear regression and ANCOVA. 

 Results: The soils of the “complexos rupestres” of “canga” were nutritionally more fertile and had 

twice clay particles than soils of the “complexos rupestres” of quartzite. The plants were architecturally 

discriminated according to their habitats suggesting that the phenotypic plasticity of L. ericoides is 

associates to nutritional differences of soils. There were no significant difference in density between 

populations. However, the estimate potential reproductive varied significantly among populations but not 

among “complexos rupestres” of quartzite and “canga”. The estimated potential reproductive is directly co-

relates to number of branches and canopy diameter of plants. 

 Conclusions: The populations showed high polymorphism, especially in the full height and 

estimated leaf area. The aerial architecture of L. ericoides is closely related to its reproduction and seems to 

have evolved conditioned by environment pressures arising from soil. The phenotypic plasticity reported 

may be indicative of speciation by a long time isolation associated to different substrates of “Quadrilátero 

Ferrífero”. 

 

Keywords: Phenotypic plasticity, reproduction, soils conditions, speciation, complexos rupestres. 
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CONTEXTUALIZAÇÃO GERAL 

 

Asteraceae é a segunda maior família de plantas com flores, aproximadamente 24.000-30.000 

espécies e 1.600-2.000 gêneros, distribuídos em todos os continentes, exceto Antártica, e em 

quase todos os habitats com sua maior diversidade em formações abertas, principalmente em 

regiões de clima temperado e árido, bem como, em montanhas tropicais e subtropicais. A família é 

facilmente reconhecida por suas pequenas flores dispostas em receptáculos (capítulos), cercadas 

por brácteas, por suas anteras fundidas em anel com mecanismos de apresentação secundária de  

pólen e frutos do tipo cípselas, muitas vezes com a presença de pápus (Bremer, 1994;  

Wagstaff e Breitwieser, 2002; Funk et al., 2009). A literatura apresenta Asteraceae como  

um grupo monofilético com bases em estudos moleculares e morfológicas (Bremer, 1987;  

Jansen e Palmer, 1987; Panero e Funk, 2002). 

 

Entre os gêneros de Asteraceae cerca de 180 ocorrem no Brasil, incluindo o gênero Lychnophora 

(Vernonieae) que é endêmico do território brasileiro (Coile e Jones, 1981; Semir et al., 2011).  

A última revisão do gênero foi realizada por Robinson (1999), que reduziu para 34 espécies, em 

oposição às 64 espécies, anteriormente, propostas por Semir (1991) em sua tese de doutorado 

não publicada. Muitas são as discordâncias na circunscrição do gênero, todavia, estudos 

morfológicos e investigações moleculares para melhor refinamento das espécies pertencentes ao 

gênero estão em desenvolvimento (Loeuille, 2011). 

 

As espécies de Lychnophora, popularmente conhecidas como arnicas, apenas foram registradas 

até o momento em Minas Gerais, Bahia e Goiás. A distribuição do gênero é ainda mais restrita 

quando considerado que Lychnophora apenas ocorre nos denominados campos rupestres da Serra 

do Espinhaço, em Minas Gerais, na Chapada Diamantina, na Bahia e na Serra dos Pirineus com 

ramificações para a Serra Geral do Paraná, Serra dos Cristais e Serra Dourada em Goiás. O gênero 

está inserido em ambientes rupestres com topografia acidentada, clima e solos que propiciam 

condições ecológicas para uma especiação intensa (Semir et al., 2011). 

 

Lychnophora ericoides Mart. é um arbusto candelabriforme, diploide com 34 cromossomos 

(Mansanares et al., 2002), com altura variando entre 1-3 metros. Seus capítulos são compostos 

por 3-5 flores, com 9-10 mm de comprimento, que variam entre lilás e púrpura, anteras com até 4 

mm de comprimento e lacínios glabros e glandulosos. Cípselas ocres a castanho escuro, glabros, 
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costados, angulosos, glandulosos, pápus externo livre, eroso e agudo no ápice, pápus interno 

branco, muito caduco e variadamente paleáceo e espiralado, às vezes com apenas uma espira 

(Semir et al., 2011). Suas flores são polinizadas por borboletas e a dispersão de suas cípselas é 

feita pelo vento (Collevatti et al., 2009), seus ramos e folhas são amplamente utilizados pela 

medicina popular. 

 

A espécie se distribui na Cadeia do Espinhaço e Cadeias de Goiás e até o momento não foi 

registrada para a Chapada Diamantina, na Bahia. Ocorre em populações disjuntas no Planalto 

Diamantina, Furnas, Serra da Canastra e alguns locais no sudeste de Minas Gerais, por onde 

parece dispersar-se para Goiás, espalhando-se em Cristalina, Chapada dos Veadeiros, Serra 

Dourada, Serra dos Pirineus e serras próximas a Brasília (Semir et al., 2011). Collevatti et al. (2009) 

afirmam que a distribuição disjunta de L. ericoides é decorrente de isolamento das eras do gelo do 

Quaternário.  

 

L. ericoides é citada na lista da flora brasileira ameaçada de extinção devido a sua vulnerabilidade 

natural e endemismo de habitat (Brasil, 2008). A nível estadual, em conformidade com a 

Deliberação COPAM 85/1997, se enquadra na categoria vulnerável, como critério menciona-se a 

coleta predatória, distribuição restrita e declínio populacional. Em 2008, uma nova lista foi 

publicada pelo órgão estadual, porém, foi revogada e os documentos referentes à nova listagem 

foram encaminhados à Câmara Normativa e Recursal para análise e criação de uma nova lista de 

espécies ameaçadas do Estado. Até o momento não foi publicada uma lista oficial das espécies da 

flora ameaçadas para o Estado de Minas Gerais que substitua a Deliberação COPAM 85/1997. 

 

O Quadrilátero Ferrífero está geograficamente localizado na porção centro-sul do Estado de Minas 

Gerais, extremo sul da Reserva da Biosfera da Cadeia do Espinhaço, uma das regiões do país de 

maior biodiversidade e centro de endemismo para vários grupos de plantas  

(Giulietti et al., 1997; Rapini et al., 2008), anfíbios (Eterovick, 2003; Leite et al., 2008) e aves 

(Vasconcelos et al., 2008).  

 

Segundo Dorr (1969) apud Jacobi e Carmo (2012), a denominação Quadrilátero Ferrífero foi dada 

por Gonzaga de Campos devido aos depósitos de minério de ferro que ocorrem em uma área de 

formato “quadrangular” que tem como vértices as cidades de Itabira (a nordeste), Mariana (a 

sudeste), Congonhas (a sudoeste) e Itaúna (a noroeste), envolvendo, além de Belo Horizonte, 
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várias cidades originadas da atividade minerária, entre elas, Nova Lima, Sabará, Santa Bárbara, 

Itabirito e Ouro Preto. 

 

O Quadrilátero Ferrífero ocupa uma área de aproximadamente 7.000 km² em um ecótono entre os 

biomas Mata Atlântica e Cerrado, dois hotspots mundiais de biodiversidade (Myers et al., 2000), e 

representa uma das mais singulares paisagens brasileiras (Dorr, 1969; Varajão, 1991;  

Ruchkys, 2007). A geodiversidade do Quadrilátero Ferrífero pode ser caracterizada por dezenas de 

litotipos ígneos, metamórficos e sedimentares de idades variadas que em certas localidades 

afloram paralelamente. Essa diversidade de litotipos se distribuem entre os geossistemas granito-

gnáissico, quartzítico e ferruginoso que, por sua vez, compõem o contexto estratigráfico do 

Quadrilátero Ferrífero (Dorr, 1969).  

 

Os pontos do Quadrilátero Ferrífero com altitudes superiores a 900 m são predominantemente 

ocupados pelos chamados campos rupestres, os quais serão aqui nomeados, conforme proposto 

por Semir et al. (2011), como complexo rupestre de quartzito para vegetação ocorrente em 

bolsões de solo e/ou nos afloramentos de quartzito e complexo rupestre de canga para a 

vegetação sobre itabirito.  

 

Os solos dos complexos rupestres são rasos, arenosos, pobres em nutrientes e contém elevados 

teores trocáveis de ferro e alumínio (Volkoff et al., 1984; Benites, 2001; Benites et al.; 2003, 2007; 

Conceição et al., 2007; Carvalho Filho et al., 2010; Messias, 2011). A flora estabelecida nesses 

ecossistemas, devido às condições ambientais extremas, apresentam adaptações morfofisiológicas 

às deficiências hídrica e nutricional (Benites, 2001), muitas vezes apresentando convergência 

evolutiva quanto aos caracteres escleromórficos (Giulietti e Pirani, 1988). Acerca do solo dos 

complexos rupestres, Messias (2011) chama atenção que apesar de possuírem muitas 

características em comum, existe uma notável diferença nas características geoquímicas e físicas 

dos solos oriundos de quartzito e itabirito, sugerindo a necessidade de estudos para esclarecer a 

relação solo-vegetação nesses habitats. 

 

A importância biológica, geológica, cultural e econômica do Quadrilátero Ferrífero é tão expressiva 

que, no ano de 2009, foi apresentado à UNESCO um Dossiê de Candidatura do Geoparque 

Quadrilátero Ferrífero à Rede Mundial de Geoparques (Minas Gerais, 2009). O parecer oficial da 

UNESCO ainda não foi divulgado. 
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INTRODUÇÃO 

 

Estima-se que a Terra tenha aproximadamente 4,6 bilhões de anos e nos últimos  

3,5 bilhões a história da vida se escreveu sobre o planeta em um longo e lento processo de 

eliminação dos menos adaptados. Entre os organismos primitivos aqueles que faziam uso mais 

eficiente das fontes limitadas de energia disponíveis tinham maiores chances de sobrevivência. 

Nesse contexto evolutivo, despontaram organismos que eram capazes de fazer suas próprias 

moléculas ricas em energia a partir de materiais inorgânicos simples, esses foram chamados de 

autótrofos. Dentre eles, os mais bem-sucedidos foram aqueles que desenvolveram um sistema 

para fazer uso direto da energia solar através do processo de fotossíntese (Raven, 2007).  

 

Plantas são representantes superiores de autótrofos e associados ao crescimento do tronco e 

estruturação da copa de uma espécie vegetal estão aspectos básicos de sobrevivência e adaptação 

ao habitat. Niklas (1986) propõe que a relação entre forma e função das plantas é evolutivamente 

condicionada pela capacidade fotossintética, transporte e retenção de água, tolerância ao estresse 

mecânico e reprodução. Frente a diferentes necessidades, plantas respondem distintamente nos 

leveis morfológicos e fisiológicos.  

 

A arquitetura da planta resulta da combinação entre o controle genético e as condições 

ambientais (Reinhardt e Kuhlemeier, 2002; Barthélémy e Caraglio, 2007). A organização 

tridimensional dos componentes da planta no espaço é a definição mais usual para o termo 

arquitetura aérea vegetal (Godin et al., 1999; Reinhardt e Kuhlemeier, 2002; Nessim, 2008). A 

forma dessa organização pode variar com o tempo e pode ser caracterizada por informações 

topológicas e geométricas. Assim, a topologia trabalha com as conexões físicas entre os 

componentes da planta e a geometria com a forma, tamanho, orientação e localização espacial 
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destes componentes. A geometria está, principalmente, envolvida nas trocas planta-ambiente e 

na obtenção de recursos (Godin et al., 1999); por exemplo na interceptação de luz (Ross, 1981).  

Por outro lado, a topologia pode ser utilizada para construir sequências biológicas embasadas em 

eixos (Costes e Guédon, 1997) ou ser considerada como a base para fluxos internos de massa e 

energia; por exemplo, o transporte de água (Sperry et al., 1998). 

 

O solo é um dos principais agentes ambientais que imprime pressão seletiva sobre as plantas.  

Por meio do solo as plantas terrestres obtêm recursos primordiais como suporte mecânico, 

nutrição, suprimento de água e oxigênio para a respiração radicular. As plantas necessitam de uma 

grande diversidade de elementos químicos para sua nutrição que apenas podem ser absorvidos do 

solo nas formas iônicas. Esses elementos são oriundos dos minerais ou do processo de 

mineralização das substâncias orgânicas (Crawley, 1997; Larcher, 2000; Schulze et al., 2005; 

Raven, 2007; Troeh e Thompson, 2007). A partícula mineral do solo varia em tamanho, desde 

argila (partículas < 0,002 mm) a rochas de muitos metros. A argila, juntamente com a matéria 

orgânica do solo, armazenam os nutrientes disponíveis para as plantas e é quimicamente mais 

ativa que as demais partículas minerais (Troeh e Thompson, 2007). Assim, a influência das 

condições ambientais sobre a expressão fenotípica da arquitetura aérea de plantas como 

previamente colocado, é fortemente definido pelas condições de solo. 

 

O Quadrilátero Ferrífero está localizado na região central do estado de Minas Gerais, na região 

sudeste do Brasil, junto à borda sul do Craton do São Francisco (Almeida, 1977). O clima 

predominante na região, segundo a classificação de Köppen, é o subtropical de altitude 

caracterizado por invernos secos e verões chuvosos. Devido a sua geodiversidade, diferentes  

tipos de solos, gradientes altitudinais e microclimatológicos condiciona a formação de um  

mosaico de fitofisionomias (Jacobi e Carmo, 2012). Inserido em um ecótono entre o Cerrado e a 

Mata Atlântica, dois hotspots mundiais de biodiversidade (Myers et al., 2000), o Quadrilátero 

Ferrífero é tido como um centro de endemismo para vários grupos de plantas (Giulietti et al., 

1997; Rapini et al., 2008).  

 

Nos topos de morros do Quadrilátero Ferrífero a cobertura vegetal é composta 

predominantemente pelos chamados campos rupestres. O que faz com que sua história 

biogeográfica e ecológico-evolutiva se confundam com a da Serra do Espinhaço, uma fratura 

geológica pré-cambriana que se estende até o sul do estado da Bahia e define as formações 
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montanhosas que delimitam as bordas orientais do planalto cristalino. Nessa complexa e antiga 

formação montanhosa acumulam-se diversos endemismos, inclusive a nível de família (Giulietti et 

al., 1987; 1997; Giullietti e Pirani, 1988). As barreiras nutricionais e geoquímicas de seus solos 

podem ser a causa de adaptações específicas que, juntamente com o isolamento, resultaram nos 

endemismos. Conforme proposto por Semir et al. (2011), optamos pela nomenclatura de 

complexo rupestre de quartzito para vegetação ocorrente em bolsões de solo e/ou nos 

afloramentos de quartzito e complexo rupestre de canga para a vegetação sobre itabirito. 

 

Assim como outros gêneros pertencentes à família Asteraceae, as espécies do gênero 

Lychnophora (conhecidas popularmente como arnicas), são endêmicas da Cadeia do Espinhaço, 

localizada entre a região centro-sul de Minas Gerais a Chapada Diamantina na Bahia, e se 

estendem ao Maciço Goiano, no estado de Goiás (Coile e Jones, 1981; Semir et al., 2011). Crescem 

nos complexos rupestres em solos rasos sobre quartzito, arenito e, algumas poucas espécies, 

sobre itabirito (Semir et al., 2011). Os nichos ocupados pelas diversas espécies apresentam um 

microendemismo muito acentuado, sugerindo restrição edáfica a substratos específicos (Semir et 

al., 2011) ou a diferentes regimes pluviométricos (Coile e Jones, 1981). 

 

Lychnophora ericoides Mart. é uma espécie arbustiva candelabriforme (Semir et al., 2011) diploide 

com 34 cromossomos (Mansanares et al., 2002). São extremamente adaptadas a ambientes 

xéricos, possuem flores que variam entre lilás e púrpura com 9-10 mm de comprimento (Semir et 

al., 2011), são polinizadas por borboletas e apresentam dispersão de sementes por anemocoria  

(Collevatti et al., 2009). Ocorre nos estados de Minas Gerais e Goiás, apresenta distribuição 

geográfica disjunta (Semir et al., 2011) resultante de isolamento das eras do gelo do Quaternário 

(Collevatti et al., 2009) e está citada na lista da flora brasileira ameaçada de extinção, devido a sua 

vulnerabilidade natural e endemismo de habitat (Brasil, 2008). Adicionalmente, ocorre a colheita 

de ramos e folhas que são usados em receitas medicinais caseiras por comunidades tradicionais, o 

que pode afetar a dinâmica populacional da espécie (Collevatti et al., 2009). 

 

As propriedades fitoquímicas de L. ericoides são bem descritas pela literatura e continuam a 

despertar o interesse de pesquisadores devido as suas atividades anti-inflamatória e analgésica 

(maiores detalhes consultar Semir et al., 2011). Apesar de sua vulnerabilidade natural e pressão 

antrópica devido à exploração com interesses medicinais, poucos são os estudos que abordam 

aspectos ecológicos da espécie. Os trabalhos sobre sua biologia abordam, principalmente, 
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aspectos reprodutivos (Avelino, 2005), estratégias de conservação ex-situ (Melo, 2006), 

determinação de biomassa aérea (Andrade e Hay, 2007), filogeografia e distribuição (Collevatti et 

al., 2009) e influência de fatores abióticos na distribuição populacional, alometria, parâmetros 

foliares e herbivoria (Barbosa, 2011). 

 

No presente trabalho os objetivos foram verificar se arquitetura aérea de L. ericoides varia em 

resposta as condições edáficas dos complexos rupestres de quartzito e canga do Quadrilátero 

Ferrífero e entender qual a relação existente entre sua arquitetura e reprodução. As hipóteses 

deste trabalho foram que a arquitetura de L. ericoides é fortemente influenciada pela qualidade 

nutricional do solo e que seu arranjo aéreo no espaço evoluiu favorecendo sua reprodução. Para 

tanto, é esperado uma arquitetura aérea mais complexa (plantas maiores, mais ramificadas e de 

maiores copas) e maior potencial reprodutivo em solos com concentração de nutrientes mais 

elevada. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Populações e amostragem 

 

Foram amostradas oito populações de L. ericoides, igualmente distribuídas, em complexos 

rupestres de quartzito e canga do Quadrilátero Ferrífero (Fig. 1). A distância entre os pares de 

populações variou de 1,5 até 68 km aproximadamente. Em cada uma dessas populações foram 

escolhidos aleatoriamente 20 indivíduos adultos dos quais foram obtidos os dados morfométricos. 

Foram coletadas 20 e 25 amostras de solo nos complexos rupestres de quartzito e canga, 

respectivamente.  

 

Fig. 1. Locais de amostragem das populações de L. ericoides. Populações em complexos rupestres de canga 

(vermelho): SRMC, Samarco; PESRM I, Parque Estadual Serra do Rola-Moça I; PESRM II, Parque Estadual Serra do Rola-

Moça II; PESRM III, Parque Estadual Serra do Rola-Moça III. Populações em complexos rupestres de quartzito (preto):  

PEI, Parque Estadual do Itacolomi; PESOB, Parque Estadual Serra do Ouro Branco; CSN, Reserva Legal da Companhia 

Siderúrgica Nacional; MNSM, Monumento Natural Serra da Moeda. 
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Arquitetura aérea, densidade e potencial reprodutivo 

 

Foram amostrados 160 indivíduos adultos. Para a aleatorização dos indivíduos a área ocupada 

pelas plantas em campo foi projetada em papel quadriculado, em seguida, os quadrados foram 

sequencialmente numerados e tiveram entre eles cinco quadrados sorteados. A localização 

aproximada desses quadrados em campo foi estimada e, a partir de cada ponto, foram marcados 

quatro plantas adultas. Os critérios para marcação dos indivíduos foram a presença de, no 

mínimo, uma fenofase reprodutiva e que estivessem o mais alinhadas possível com os pontos 

cardeais (norte, sul, leste e oeste). 

 

Seguindo metodologia proposta por Nessim (2008) para descrever a arquitetura de Lychnophora 

salicifolia Mart., oito parâmetros arquitetônicos foram registrados para cada indivíduo, sendo 

eles: altura do ramo principal (Hpri), altura máxima (Hmax), diâmetro do ramo principal (Diapri), 

altura da primeira ramificação (H1r), diâmetro da copa (Diacop), número de ramos secundários e 

terciários (Ram), número de inflorescências (Inflo) e área foliar estimada (AFE), obtida pelo 

produto entre comprimento e largura das folhas. 

 

Em cada população foram sorteados dois entre os cinco pontos usados como referência para 

selecionar as plantas e duas parcelas de 25 x 25 m foram marcadas para calcular a densidade de 

plantas adultas. A densidade populacional foi obtida dividindo o número de indivíduos adultos 

pela área total amostrada (1250 m²). O potencial reprodutivo foi estimado pelo produto obtido 

entre a densidade de plantas adultas e o número médio de inflorescências contabilizadas em cada 

população. 

 

Condições edáficas 

 

O solo foi coletado entre 5 – 10 cm de profundidade no final do período seco, agosto de 2008 

(Samarco) e agosto de 2012 (demais áreas), acondicionadas em sacos plásticos identificados e, 

posteriormente, foram encaminhadas ao laboratório. Os pontos amostrais de solo em complexos 

rupestres de quartzito corresponderam ao ponto central do quadrante sorteado para marcação 

das plantas componentes do estudo de arquitetura aérea. Por outro lado, como os complexos 

rupestres de canga apresentam solos pouco estruturados (muito raso), as amostras 
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corresponderam a todo material disponível no quadrante formado pelas plantas marcadas e não 

apenas no ponto central. 

 

As amostras de solo foram submetidas a análises de granulometria, pH, teor de matéria orgânica 

(MO), fósforo remascente (Pr), teor disponível de Al, K, Ca, Mg, P, Cu, Fe, Mn e Zn. Ainda foram 

calculadas a soma de bases (SB) pela soma dos teores disponíveis de Ca, Mg e K; a capacidade de 

troca catiônica efetiva (CEC), baseada na soma de bases; a saturação de bases (V%) como a 

percentagem de SB em relação a CEC e a saturação de Al (m), calculada baseada na CEC. 

 

Para a análise de granulometria apenas se considerou a fração de terra fina do solo. A composição 

granulométrica foi determinada por dispersão da terra fina seca com NaOH 0,1 N, sob agitação em 

alta rotação. A areia grossa e a fina foram separadas em peneiras de malha 0,2 e 0,05 mm, 

respectivamente. A argila foi determinada gravimetricamente em alíquota coletada com pipeta, 

após a sedimentação do silte, que foi obtido por diferença. 

 

Quanto a geoquímica dos solos para a determinação de P, K, Cu, Zn, Mn e Fe foi utilizado o 

extrator Mehlich 1; para Al, Ca e Mg, o extrator KCl a 1 mol.L-1; para determinar H+Al, o extrator 

Ca(OAc)2 a 0,5 mol.L-1, em pH 7,0; para a matéria orgânica, a técnica de Walkley-Black e para 

determinação do N total o método semi-micro Kjeldahl. Todas as análises do solo foram 

conduzidas de acordo com metodologia descrita pela EMBRAPA (1997) no Laboratório de 

Fertilidade de Solos da Universidade Federal de Viçosa. 

 

Tratamento estatístico 

 

O teste de Anderson-Darling foi usado para testar a normalidade do conjunto de dados. Os 

parâmetros morfométricos foram normalizados e submetidos a uma Análise Discriminante para 

verificar como as plantas se separam arquitetonicamente. O teste Qui-quadrado foi usado para 

verificar se densidade e potencial reprodutivo de L. ericoides desviam significativamente da 

frequência esperada entre as populações. Para entender como está relacionada a arquitetura 

aérea da espécie com sua reprodução foi feita uma Regressão Linear Múltipla tendo número de 

inflorescências como variável resposta e altura do ramo principal, altura máxima, diâmetro do 

ramo principal, diâmetro da copa e número de ramos como variáveis explicativas. Uma análise de 

covariância (ANCOVA) foi realizada para checar a variância do número de inflorescências entre as 
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populações e quais as covariáveis relacionadas. Para tanto foram testadas as populações 

aninhadas dentro dos complexos rupestres de quartzito e canga tendo como covariáveis os 

parâmetros número de ramos e diâmetro da copa. Os dados de solo não puderam ser 

normalizados e para verificar se existem diferenças geoquímica e granulométrica entre os 

complexos rupestres utilizou-se o teste Kruskal-Wallis. Uma análise de principais componentes 

(PCA) foi conduzida para verificar o agrupamento das amostras de solo em relação à composição 

granulométrica e geoquímica. Todo o tratamento estatístico foi realizado com os softwares 

Minitab® 16.0 e Statistica 7.0. 

 



24 
 

RESULTADOS 

 

Arquitetura aérea, densidade e potencial reprodutivo estimado 

 

Com exceção da população SMRC, as populações de L. ericoides estabelecidas em complexo 

rupestre de canga apresentaram menores valores médios para altura do ramo principal, altura 

máxima e altura da primeira ramificação (Tab. 1). Em relação ao diâmetro do ramo principal, a 

menor e maior média apresentada correspondem às populações CSN e PESOB, respectivamente, 

ambas estabelecidas em complexo rupestre de quartzito. As medidas de diâmetro da copa 

apresentaram valores similares em ambos os ambientes, sendo o menor valor médio obtido para 

CSN, população estabelecida sobre quartzito, e o maior valor médio para SMRC, população sobre 

canga. Acerca do número de inflorescências as médias variaram muito, apresentando os maiores 

desvios padrões; para esse parâmetro os dois menores valores médios, MNSM e CSN, e o maior 

valor médio, PESOB, correspondem a populações de complexo rupestre de quartzito. Assim como 

o número de inflorescências, o parâmetro número de ramos apresentou os menores valores 

médios para as populações CSN e MNSM e o maior valor médio para PESOB. Por último, a área 

foliar estimada apresentou a menor média para PESRM I, sobre canga, e as maiores médias para 

MNSM e SMRC, estabelecidas em complexos rupestres de quartzito e canga, respectivamente. 

 

Tab. 1. Média e desvio-padrão dos parâmetros morfométricos por população e habitat (medidas em cm, exceto Inflo e 
Ram – unidades). 

Referência Hpri Hmax H1r Diapri Diacop Inflo Ram AFE 

PEI 
81,65 ± 
45,09 

102,83 ± 
42,05 

25,60 ±  
18,09 

12,12 ± 
6,49 

71,68 ±  
37,37 

149,90 ±  
158,44 

33,20 ± 
19,25 

4,98 ± 
1,67 

PESOB 
67,35 ±  
44,35 

96,73 ± 
34,69 

14,94 ± 
8,87 

12,41 ± 
4,57 

90,40 ± 
27,65 

233,85 ± 
186,42 

50,75 ± 
22,69 

3,20 ± 
0,82 

CSN 
64,28 ± 
20,17 

79,60 ± 
24,16 

22,28 ± 
15,84 

7,24 ± 
3,19 

48,54 ± 
20,05 

47,55 ± 
61,67 

12,50 ± 
8,88 

3,68 ± 
1,68 

MNSM 
100,25 ± 

33,79 
102,05 ± 

32,56 
31,38 ± 
19,92 

11,08 ± 
3,86 

71,18 ± 
22,32 

42,40 ± 
42,05 

18,65 ± 
7,84 

12,16 ± 
5,02 

SMRC 
122,15 ± 

31,22 
126,65 ± 

30,75 
35,75 ± 
16,93 

11,03 ± 
3,87 

98,18 ± 
29,52 

217,30 ± 
208,07 

43,45 ± 
24,97 

16,22 ± 
3,69 

PESRM I 
46,15 ± 
20,54 

45,55 ± 
14,44 

9,25 ± 
3,75 

6,93 ± 
1,90 

69,48 ± 
14,74 

115,20 ± 
74,30 

32,45 ± 
8,08 

3,16 ± 
0,76 

PESRM II 
32,50 ± 
12,17 

31,30 ± 
9,34 

8,08 ± 
3,90 

6,09 ± 
3,06 

65,68 ± 
17,19 

82,85 ± 
60,59 

38,20 ± 
14,22 

3,64 ± 
0,83 

PESRM III 
60,80 ± 
22,55 

60,20 ± 
18,26 

12,40 ± 
9,22 

9,13 ± 
3,86 

73,93 ± 
20,12 

190,95 ± 
135,18 

39,90 ± 
13,36 

3,40 ± 
0,94 

CRQ 
78,38 ± 
42,42 

95,30 ± 
36,01 

23,55 ± 
17,60 

10,71 ± 
4,82 

70,45 ± 
32,51 

118,43 ± 
165,46 

28,78 ± 
22,96 

6,01 ± 
6,01 
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Referência Hpri Hmax H1r Diapri Diacop Inflo Ram AFE 

CRC 
65,40 ± 
41,02 

65,93 ± 
41,58 

16,37 ± 
15,03 

8,51 ± 
3,64 

76,81 ± 
24,35 

151,58 ± 
141,54 

38,50 ± 
16,53 

6,61 ± 
5,92 

Hpri – Altura do ramo principal; Hmax – Altura máxima; H1r – Altura da primeira ramificação; Diapri – Diâmetro do 
ramo principal; Diacop – Diâmetro da copa; Inflo – Número de Inflorescência; Ram – Número de ramos; AFE – Área 
foliar estimada; CRQ – Complexo rupestre de quartzito; CRC – Complexo rupestre de canga. Demais siglas consultar 
legenda na Fig. 1. 

 

As populações foram significativamente diferentes quanto à arquitetura e esta diferença também 

refletiu o habitat colonizado: canga ou quartzito (Análise Discriminante: Wilks λ = 0,13; p < 0,001). 

Entre os 160 indivíduos amostrados, 128 foram classificados em coerência com os parâmetros 

arquitetônicos, ou seja, a porcentagem média de acertos (casos corretamente classificados como 

sendo da população a qual realmente pertence) foi de 80%. As populações com maior número de 

classificações corretas em ordem decrescente foram SMRC com 19 acertos (95%), PESOB e CSN 

com 18 acertos (90%), MNSM com 17 acertos (85%), PESRM II com 16 acertos (80%), PESRM I com 

14 acertos (70%) e, por último, ambas com 13 acertos (65%) as populações PEI e PESRM III. 

Quando verificado o agrupamento das plantas apenas pelo ambiente em que ocorrem, complexo 

rupestre de quartzito ou canga, 145 plantas (90%) foram classificadas corretamente (Fig. 2). 

 

 

Fig. 2. Classificação pela arquitetura aérea dos 160 indivíduos de L. ericoides através da análise discriminante de 
Fisher; A: classificação entre populações; B: classificação entre complexos rupestres de quartzito e canga; Demais 
siglas consultar legenda na Fig. 1. 

 

 B 

 A 
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A análise discriminante gerou 7 funções canônicas para classificar as oito populações. Entretanto, 

as Funções 1 e 2 respondem por 88% da variância dos dados, somando a Função 3 essa 

porcentagem sobe para 96%. Dessa forma, a representação dos coeficientes discriminantes 

padronizados, eingenvalues e proporção explicativa foram apresentadas apenas para as três 

funções mais explicativas (Tab. 2). 

 

Tab. 2. Coeficiente discriminante padronizado e eingenvalues dos parâmetros arquitetônicos e proporção explicativa 
das três principais funções canônicas discriminantes 
 

Variável Arquitetônica Função 1 Função 2 Função 3 

Hpri 0,13 -0,44 0,54 

Hmax -1,08 1,32 -0,81 

H1r -0,08 -0,35 0,22 

Diapri -0,39 0,16 0,43 

Diacop 0,71 -0,62 0,29 

Inflo 0,22 -0,58 -0,37 

Ram -0,05 -0,07 -0,89 

AFE -0,82 -0,63 -0,02 

Eigenvalue 7,77 2,20 0,89 

Proporção acumulativa 0,69 0,88 0,96 

Hpri – Altura do ramo principal; Hmax – Altura máxima; H1r – Altura da primeira ramificação; Diapri – Diâmetro do 
ramo principal; Diacop – Diâmetro da copa; Inflo – Número de Inflorescência; Ram – Número de ramos; AFE – Área 
foliar estimada. 

 

Nas duas primeiras funções, os parâmetros mais explicativos na separação das populações 

estudadas foram altura máxima, área foliar estimada e diâmetro da copa.  Em seguida, na Função 

1 os parâmetros que mais influenciaram foram diâmetro do ramo principal, número de 

inflorescências e altura do ramo principal. Para a Função 2, posteriormente aos parâmetros 

comuns a Função 1, os mais explicativos foram número de inflorescências, altura do ramo 

principal, altura da primeira ramificação e diâmetro do ramo principal. Apenas para a Função 3 o 

parâmetro número de ramos teve influência na separação das plantas. 

 

Assim, em função da arquitetura aérea, as plantas puderam ser separadas em três grupos (Fig. 3). 

O principal parâmetro arquitetônico na separação das plantas dos dois diferentes ambientes 

estudados foi Hmax. Plantas em complexo rupestre de canga, com exceção da população SMRC, 

apresentam Hmax menor que plantas de complexo rupestre de quartzito. O círculo azul engloba 

plantas de ambos complexos rupestres estudados, sendo as plantas de complexo rupestre de 

canga pertencente à população SMRC, que apresentam maior Hmax entre todas as populações, e 

as plantas de complexo rupestre de quartzito pertencentes à população MNSM. Esse 



27 
 

agrupamento acontece em função da área foliar estimada que é maior, em ambas as populações, 

quando comparada com plantas de outras localidades. 

 

 

Fig. 3. Agrupamento dos indivíduos de L. ericoides em relação a sua arquitetura de acordo com as duas principais 
funções canônicas discriminantes. Triângulos vermelhos representam plantas de populações em complexos rupestres 
de canga enquanto triângulos pretos representam plantas de populações em complexos rupestres de quartzito. 

 
A densidade não apresentou desvio em relação à frequência esperada entre as populações  

(χ² = 0,03; gl = 7). A densidade média de indivíduos adultos foi de 0,13 ind/m² e 0,16 ind/m² em 

complexos rupestres de quartzíticos e canga, respectivamente. Por outro lado, no que tange ao 

potencial reprodutivo estimado houve desvio significativo (χ² = 71,50; gl = 7) em relação à 

frequência esperada (Tab. 3). O potencial reprodutivo estimado médio foi de 17,42 inflo/m² e 

24,71 inflo/m² em complexos rupestres de quartzito e canga, respectivamente. Mediante a 

similaridade na densidade entre as populações entende-se que o número de inflorescências é a 

principal variável relacionada ao potencial reprodutivo de L. ericoides.  

 

Tab. 3. Densidade e potencial reprodutivo estimado nas populações L. ericoides 

População Densidade (ind/m²) PRO (inflo/m²) PREs (inflo/m²) Contribuição para χ ²  

PEI 0,12 18,11 17,42 0,03 

PESOB 0,18 41,34 17,42 32,88 

CSN 0,11 5,21 17,42 8,54 

MNSM 0,12 4,99 17,42 8,87 

SMRC 0,19 41,90 24,71 11,95 

PESRM I 0,16 18,34 24,71 1,64 

PESRM II 0,14 11,27 24,71 7,31 

PESRM III 0,14 27,34 24,71 0,28 

PRO – potencial reprodutivo observado; PREs – potencial reprodutivo esperado; Consultar demais siglas na  
legenda da Fig.1. 

Z  
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O número de inflorescências respondeu significativamente e positivamente ao diâmetro da copa e 

número de ramos (Equação: y = [ - 4,07 + 0,033 Hpri – 0,021 Hmax + 0,447 Diapri + 1,50 Diacop  

+ 0,230 Ram]; F = 59,26; p = 0,000; r² = 0,64), ou seja, quanto maior o diâmetro da copa e mais 

ramos a planta tiver maior é seu número de inflorescências e, consequentemente, seu potencial 

reprodutivo. 

 

 

Fig. 4. Correlação entre o número de inflorescências (Inflo), diâmetro da copa (Diacop) e número de ramos (Ram)  
de L. ericoides. 

 

O número de inflorescência respondeu significativamente as covariáveis diâmetro da copa  

e número de ramos. Em acréscimo, houve diferença significativa no número de inflorescências em 

resposta às populações, mas não em relação aos complexos rupestres de quartzito e canga  

(Tab. 4; Fig. 5).  

 

Tab. 4. Análise de covariância dos parâmetros arquitetônicos e habitats de L. ericoides  

Variáveis Graus de Liberdade Soma de Quadrado Quadrado médio F P 

Diacop 1 158,945 58,395 113,980 0,000 

Ram 1 11,931 2,325 4,540 0,035 

População(Habitat) 6 12,973 2,238 4,370 0,000 

Habitat 1 2,573 2,573 1,220 0,310 

Erro 150 76,848 0,512     

Total 159 263,270       
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Fig. 5. Análise de covariância para número de inflorescências (Inflo), diâmetro da copa (Diacop) e número de ramos (Ram). As populações em complexo rupestre de quartzito 
estão representadas em preto e as populações em complexo rupestre de canga em vermelho. Consultar siglas na legenda da Fig. 1. 
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Condições edáficas 

 

O teste de Kruskal-Wallis mostrou que apenas as variáveis de pH e CEC não foram 

significativamente diferentes (p > 0,05) entre os solos dos complexos rupestres de quartzito e 

canga. Em geral, os solos foram ácidos, pobres em nutrientes, apresentaram baixos valores para a 

saturação por bases, soma de bases e da CEC. Também foi observado um elevado teor trocável de 

metais pesados (Tab. 4). Todavia, os solos de complexos rupestres de canga exibiram melhor 

fertilidade, com maiores teores trocáveis de Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Zn, N e P, além de maior teor 

de matéria orgânica, CTC e menor saturação de alumínio (m). Acerca da granulometria, os solos de 

complexos rupestres de quartzito foram compostos basicamente por areia fina (45,3%) enquanto 

solos de complexos rupestres de canga por areia grossa (45%), no entanto, solos de canga 

apresentaram duas vezes mais partículas de argila que solos de quartzito. 

 

Tab. 4. Média e desvio-padrão das variáveis de solo analisadas dos complexos rupestres de quartzito e canga 

Variável Unidade Quartzito Canga 

pH - 4,64 ± 0,13 4,82 ± 0,40 

N (mg/dm³) 0,09  ± 0,04 0,20 ± 0,04 

P mg/dm³ 1,21 ± 0,66 2,51 ± 0,81 

K mg/dm³ 12,20 ± 5,37 46,94 ± 23,39 

Ca mg/dm³ 0,09 ± 0,15 0,77 ± 0,39 

Mg cmolc/dm³ 0,01 ± 0,02 0,08 ± 0,06 

Al cmolc/dm³ 1,37 ± 0,82 0,60 ± 0,48 

H+Al cmolc/dm³ 5,16 ± 2,11 13,64 ± 5,75 

SB cmolc/dm³ 0,14 ± 0,18 0,97 ± 0,40 

CEC cmolc/dm³ 1,51 ± 0,91 1,61 ± 0,81 

V % 2,44 ± 2,21 7,15 ± 2,21 

m % 90,11 ± 9,73 33,74 ± 17,74 

MO dag/kg 2,84 ± 1,82 9,75  ± 5,65 

Pr mg/L 41,04 ± 6,66 31,26 ± 6,89 

Zn mg/dm³ 1,80 ± 0,47 12,35 ± 19,56 

Fe mg/dm³ 192,73 ± 150,02 355,65 ± 250,79 

Mn mg/dm³ 11,28 ± 7,06 43,92 ± 44,05 

Cu mg/dm³ 0,39 ± 0,17 1,42 ± 3,07 

AGR % 29,05 ± 13,63 45,04 ± 12,22 

AFI % 45,30 ± 13,16 16,64 ± 11,08 

SLT % 18,30 ± 6,24 22,16 ± 6,01 

AGL % 7,35 ± 2,68 16,16 ± 8,16 

SB: soma de bases trocáveis; CEC: capacidade de troca catiônica efetiva; V: índice de saturação de bases; m: índice de 
saturação de alumínio; MO: matéria orgânica; Pr: fósforo remanescente; AGR: areia grossa; AFI: areia fina;  
SLT: silte; AGL: argila 
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A PCA resultante do conjunto de dados edáficos ilustra claramente a diferença entre solos dos 

complexos rupestres de quartzito e canga (Fig. 6) citadas anteriormente. As duas principais 

componentes, PC1 e PC2, respondem por 55% da variância dos dados, somado a PC3 esse 

percentual aumenta para 66%.  
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Fig. 6. Agrupamento das amostras de solo dos complexos rupestres de quartzito (CRQ) e canga (CRC) em função de 
suas características geoquímicas e granulométricas. 

 

Lychnophora ericoides apresentou alto polimorfismo, especialmente, no porte e tamanho das 

folhas. Segundo Semir et al., (2011) a espécie varia de arbusto a arvoreta com 1-3 m de altura, 

todavia, contrapondo ao exposto a média de altura das plantas não ultrapassou 1 m em ambos os 

complexos rupestres estudados. Entre as oito populações apenas as populações PEI e MNSM, em 

complexo rupestre de quartzito, e a população SMRC, em complexo rupestre de canga, 

apresentaram médias de altura superiores a 1 m, sendo a última com maior altura média. A nível 

de indivíduos, apenas foram registradas plantas com altura superior a 1,5 m para as populações 

anteriormente citadas e PESOB, em quartzito. Entre as plantas que crescem nas cangas do Parque 

Estadual Serra do Rola-Moça apenas um indivíduo da amostra apresentou altura superior a 1 m, 

embora tenham sido observadas em campo outras plantas com altura aproximada. As folhas 

variaram de 0,9 – 7,0 cm de comprimento e 0,1 – 0,4 cm de largura quando, de acordo com  

Semir et al., (2011), o menor comprimento registrado foi de 1,5 cm e maior largura de 0,25 cm.  

Os maiores valores médios de área foliar estimada foram obtidos para as populações SMRC e 

MNSM, em complexos rupestres de canga e quartzito, respectivamente. Essas características 

arquitetônicas foram cruciais na formação dos três grupos (Fig. 3) resultantes da análise canônica.  
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A porcentagem média de casos corretamente classificados pela análise discriminante como sendo 

da população a qual realmente as plantas pertencem foi consideravelmente alto (80%). Entre as 

populações essa porcentagem variou entre 65–95% quando o esperado para uma classificação 

aleatória entre as oito populações seria de 12,5%.  Ao serem agrupadas pelo ambiente ao qual 

estão estabelecidas 90% das plantas foram corretamente classificadas, sugerindo uma arquitetura 

intimamente relacionada com as diferentes condições ambientais impostas pelos complexos 

rupestres de quartzito e canga. 

 

DISCUSSÃO 

 

Nessim (2008) estudou a arquitetura aérea de três populações de Lychnophora salicifolia 

estabelecidas em três diferentes substratos (campo de gramíneas, solo arenoso e solo pedregoso) 

na Serra do Cipó, Minas Gerais. Os resultados mostraram que foi possível discriminar os indivíduos 

em três morfotipos de acordo com o substrato ao qual pertenciam. A porcentagem média de 

acertos entre as populações foi de 78%, valor muito próximo ao obtido para L. ericoides no 

presente estudo. Corroborando com o presente estudo, os parâmetros que melhor discriminaram 

as três populações de L. salicifolia foram o diâmetro da copa e o comprimento da lâmina foliar, 

parâmetro diretamente relacionado com o cálculo de área foliar estimada. Apesar de ser uma das 

espécies mais polimórficas do gênero (Nessim, 2008) L. salicifolia, assim como L. ericoides, 

apresenta hábito de vida candelabriforme (Semir et al., 2011) e suas variações arquitetônicas 

foram apontadas como resultado de um alto grau de plasticidade fenotípica e não a existência de 

ecotipos distintos com especificidade de habitat.  

 

Quando analisamos as características geoquímicas e granulométricas dos solos dos complexos 

rupestres estudados os resultados nos mostram dois ambientes nutricionalmente muito distintos 

e com elevadas concentrações de metais pesados. O mesmo padrão foi descrito por Messias 

(2011) ao estudar solos oriundos de quartzito e itabirito em áreas do Quadrilátero Ferrífero. Ainda 

que o pH e a CEC de ambos os ambientes não variem os teores trocáveis de elementos essenciais 

e traços são significativamente mais elevados em complexos rupestres de canga. Esse fato 

associado a porcentagem de acertos na classificação de plantas de complexos rupestres de 

quartzito e canga nos fazem inferir que as condições edáficas estão diretamente relacionados com 

a arquitetura aérea de L. ericoides. Entretanto, o agrupamento das populações SMRC e MNSM 
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mostra que essas plantas são arquitetonicamente mais parecidas entre si que com outras 

populações dos complexos rupestres aos quais pertencem mesmo que os solos dessas áreas sejam 

totalmente distintos.  Ainda assim, aceitamos como verdadeira a hipótese testada de que a 

arquitetura de L. ericoides varia em função das condições edáficas dos complexos rupestres de 

quartzito e canga. De maneira similar, Nessim (2008) relacionou a plasticidade de L. salicifolia as 

diferentes condições de solo nas quais as plantas estavam inseridas, sugerindo que as diferentes 

arquiteturas encontradas são respostas adaptativas a substratos distintos. 

 

A densidade de plantas adultas nas diferentes populações foi muito regular se contrapondo ao 

potencial reprodutivo que variou significativamente entre as populações. Logo, é notório que a 

densidade de plantas adultas não influenciou na variação do potencial reprodutivo entre as 

populações. Fato esse que passa a ser atribuído ao número médio de inflorescências das 

populações estudadas. Não houve diferença significativa para o número de inflorescências entre 

complexos rupestres de quartzito e canga, indicando que a reprodução de L. ericoides não está 

condicionada por maior fertilidade do solo. 

 

Alguns parâmetros arquitetônicos estão nitidamente relacionados com e ecologia de L. ericoides: 

o número de inflorescências está diretamente correlacionado com sua reprodução, ou seja, 

quanto maior o número de inflorescências maior o potencial reprodutivo. Fato que não 

surpreende pelo fato da espécie apresentar as inflorescências na porção terminal dos ramos e, 

raramente, emitirem hastes laterais para sustentar suas inflorescências. O número de ramos, 

altura do ramo principal e o diâmetro da copa estão correlacionados ao crescimento vegetativo. 

Por último, a área foliar estimada pode ser relacionada com a capacidade fotossintética. Esses 

parâmetros também já foram associados por Nessim (2008) a ecologia de L. salicifolia. O que nos 

leva a acreditar que os arbustos candelabriformes pertencentes ao gênero apresentam um padrão 

de interações ecológicas para esses parâmetros. 

 

A relação entre a arquitetura aérea de L. ericoides e sua reprodução se torna clara quando 

verificamos a correlação positiva entre o número de inflorescências, número de ramos e diâmetro 

da copa. Ainda que tenha sido possível identificar três grupos arquitetonicamente distintos entre 

as populações estudadas, esses parâmetros seguem um padrão de variação que nos mostra que 

mesmo sob diferentes condições ambientais, especialmente edáficas, a arquitetura aérea de  

L. ericoides condiciona o aumento da probabilidade reprodutiva diretamente com o aumento do 
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número de ramos e tamanho da copa. Diferentes estratégias para alocação de recursos podem ter 

sido utilizadas pela espécie ao longo do tempo, entretanto, todas elas convergiram para 

otimização reprodutiva de plantas arquitetonicamente mais complexas. 

 

Os ambientes nos quais ocorre L. ericoides, devido à topografia acidentada, clima e solos,  

propiciam condições ecológicas para um processo de especiação intensa (Semir et al., 2011). 

Collevatti et al., (2009) em estudo sobre a filogeografia de L. ericoides realizado com 10 

populações no estado de Goiás e duas populações em Minas Gerais, mostraram uma alta 

diversidade de genes e diferenciação genética entre as populações. Os resultados também 

indicam uma divergência antiga entre as populações estudadas em Minas Gerais e Goiás. As duas 

populações estudadas em Minas Gerais apresentaram tempo para o mais recente ancestral 

comum (TMRCA) mais antigo (545.086 anos atrás) que as populações de Goiás (374.138 anos atrás). 

Apesar da variação nas estimativas, o TMRCA para as populações de Goiás e Minas Gerais datam do 

Pleistoceno Médio e coincide com o Interglacial Cromeriano que ocorreu entre 620.000-455.000 

anos atrás (Collevatti et al., 2009). E, segundo os autores, embora a diferenciação tenha sido 

correlacionada com a distância geográfica, este efeito foi devido à alta diferenciação entre as 

populações de Minas Gerais e Goiás.  

 

O Quadrilátero Ferrífero apresenta condições ambientais similares aos demais locais onde se 

distribui L. ericoides. Jacobi e Carmo (2012) relatam que pesquisas recentes (Lousada et al., no 

prelo) evidenciaram diferenciação genética para populações de orquídeas do Quadrilátero 

Ferrífero e Cadeia do Espinhaço que crescem concomitantemente em complexos rupestres de 

quartzito e canga, como é o caso de L. ericoides. Essa informação associada aos resultados obtidos, 

já mencionados, por Collevatti et al. (2009) nos leva a questionar se a plasticidade fenotípica de  

L. ericoides não seria reflexo de uma alta variabilidade genética entre as populações associadas 

aos diferentes micro-habitats proporcionados pelo Quadrilátero Ferrífero. 

 

Em conclusão, nossos resultados mostram que L. ericoides é uma espécie altamente polimórfica e 

apresenta alta plasticidade fenotípica. Além disso, pudemos claramente discriminar as plantas em 

relação aos ambientes ocupados. A arquitetura aérea de L. ericoides está intimamente relacionada 

com seu potencial reprodutivo. E acreditamos, que ao longo da evolução, independentemente de 

qual seja a pressão ambiental sofrida pela espécie, sua arquitetura evoluiu favorecendo 

reprodutivamente plantas mais complexas. Os ambientes ocupados por L. ericoides dispõem de 
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condições ecológicas propícias a uma especiação intensa e sua distribuição disjunta limita o fluxo 

gênico entre populações. Isso, juntamente com outros fatos discutidos, nos leva a acreditar que a 

plasticidade fenotípica de L. ericoides pode ser um indício de especiação por isolamento de longa 

data associado com os diferentes substratos dos complexos rupestres de quartzito e canga. 
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ANEXOS 1-8. DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA  
DAS ÁREAS ESTUDADAS
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Anexo 1. A: Vista panorâmica do CRQ no Parque Estadual do Itacolomi; B: Detalhe da cobertura vegetacional da área; C: Indivíduo de L. ericoides marcado em campo; D: Detalhe 
da inflorescência e; E: Detalhe do solo. 

 A 

 
          

E  B  C  D 
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Anexo 2. A: Vista panorâmica do CRQ no Parque Estadual Serra do Ouro Branco; B: Detalhe da cobertura vegetacional da área; C: Indivíduo de L. ericoides marcado em campo;  
D: Detalhe da inflorescência e; E: Detalhe do solo. 

 A 

 E  D  C  B 
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Anexo 3. A: Vista panorâmica do CRQ na Reserva Legal da Companhia Siderúrgica Nacional; B: Detalhe da cobertura vegetacional da área; C: Indivíduo de L. ericoides marcado em 
campo; D: Detalhe da inflorescência e; E: Detalhe do solo. 
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Anexo 4. A: Vista panorâmica do CRQ no Monumento Natural Serra da Moeda; B: Detalhe da cobertura vegetacional da área; C. Indivíduo de L. ericoides marcado em campo;  
D. Detalhe da Inflorescência e; E. Detalhe do solo. 

 A 

 E  D  C  B 
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Anexo 5. A: Vista panorâmica do CRC na área Alegria 7 – Samarco Mineração S.A; B: Detalhe da cobertura vegetacional da área; C: Indivíduo de L. ericoides marcado em campo;  
D: Detalhe da inflorescência e; E: Detalhe do solo. 

 

 A 
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Anexo 6. A: Vista panorâmica do CRC no Parque Estadual Serra do Rola-Moça, área I; B: Detalhe da coberta vegetacional na área; C: Indivíduo de L. ericoides marcado em campo; 
D: Detalhe da inflorescência e; E: Detalhe do solo. 

 A 

 E  D  C  B 
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Anexo 7. A: Vista panorâmica do CRC no Parque Estadual Serra do Rola-Moça, área II; B: Detalhe da cobertura vegetacional da área; C: Indivíduo de L. ericoides marcado em 
campo; D: Detalhe da inflorescência e; E: Detalhe do solo. 

 A 

 E  D  C  B 
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Anexo 8. A: Vista panorâmica do CRC no Parque Estadual Serra do Rola-Moça, área III; B: Detalhe da cobertura vegetacional da área; C: Indivíduo de L. ericoides marcado em 
campo; D: Detalhe da inflorescência e; E: Detalhe do solo. 

 A 

 E  D  C  B 


