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Resumo 

Os afloramentos ferruginosos nos campos rupestres, conhecidos como cangas, são ricos em espécies 

de plantas endêmicas. Esse alto endemismo e a constante ameaça devido a perda e fragmentação da 

área fazem com que a conservação dos campos rupestres seja extremamente importante e 

necessária. Os campos rupestres abrigam ainda uma das maiores áreas de extração de minério de 

ferro do Brasil, o Quadrilátero Ferrífero. Cerca de 89 espécies raras e ameaçadas do Quadrilátero 

Ferrífero são exclusivas de cangas, entre elas, a espécie Arthrocereus glaziovii. A espécie é 

considerada microendêmica e ameaçada de extinção, segundo a International Union Conservation 

of Nature (IUCN), além de ser prioridade para a recuperação dos campos rupestres ferruginosos do 

Quadrilátero Ferrífero. O objetivo deste trabalho é avaliar a distribuição potencial do A. glaziovii, 

baseada em variáveis abióticas e em elementos de solo, e também caracterizar a distribuição dos 

títulos minerários que poderão restringir as áreas de ocorrência dessa espécie. Para a modelagem 

utilizamos cinco tipos dos algoritmos de modelagem de nicho ecológico (ENMs) (Bioclim, 

Domain, MaxEnt, GLM e RandomForest) em dois conjuntos de variáveis ambientais: 20 variáveis 

climáticas e 18 edáficas. Nossos resultados apontaram que a área de ocorrência potencial do A. 

glaziovii é maior e abrange áreas fora do Quadrilátero Ferrífero. Entretanto, os títulos minerários 

atualmente licenciados e em exploração restringem toda a área identificada, ameaçando a 

sobrevivência da espécie. 

 

Palavras-chaves: Campos rupestres ferruginosos, cactacea, distribuição geográfica, conservação, lista 

vermelha. 
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Abstract 

The ironstone outcrops in the rupestrian grasslands, known as cangas, are rich in species of 

endemic plants. This high endemism and the constant threat because of the area loss and 

fragmentation make the conservation of the rupestrian grasslands extremely important and 

necessary. The rupestrian grasslands host one of the largest iron-ore mining areas in Brazil, the Iron 

Quadrangle (local name Quadrilátero Ferrífero). About 89 rare and endangered species of the Iron 

Quadrangle are exclusive to cangas, among them, the species Arthrocereus glaziovii. This species is 

considered micro-endemic and endangered, according to International Union Conservation of 

Nature (IUCN), and also a priority for the recovery of the Iron Quadrangle's ferruginous rupestrian 

fields. The objective of this work is to evaluate the potential distribution of A. glaziovii, based on 

abiotic variables and soil elements, and also to characterize the distribution of mining titles that may 

restrict the areas of occurrence of this species. For the modeling we used five types of ecological 

niche model (ENM) algorithms (Bioclim, Domain, MaxEnt, GLM and RandomForest) in two sets 

of environmental variables: 20 climatic variables and 18 edaphic variables. Our results showed that 

the area of potential occurrence of A. glaziovii is larger and covers areas outside the Iron 

Quadrangle. However, mining titles currently licensed and in exploration restrict the entire 

identified area, threatening the species' survival.  

 

Key-words: Ironstone rupestrian grasslands, cactacea, geographic distribution, conservation, red 

list. 
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1 Introdução 

O campo rupestre é uma fitofisionomia vegetal de topo de montanhas do Leste do Brasil, 

caracterizado por um rico mosaico de vegetação herbácea e arbustos esparsos (Cheib, 2009). O solo 

da região é compacto, pobre em água e nutrientes e com alto teor de metais pesados (Giulietti et al., 

1997; Porto e Silva, 1989). Os afloramentos rochosos nos campos rupestres, particularmente os de 

ferro (afloramentos ferruginosos), são ricos em plantas endêmicas e contribuem substancialmente 

para a biodiversidade dos domínios em que estão inseridos, Cerrado e Mata Atlântica (Jacobi e 

Carmo, 2008; Carmo e Jacobi, 2013). Com o clima da região sendo considerado como subtropical 

de altitude (invernos secos e verões úmidos), conforme classificação climática de Köppen (Alvares 

et al., 2013), os campos rupestres apresentam diariamente elevadas amplitudes térmicas (mínima de 

14,1ºC e máxima de 23,7ºC) e baixa umidade relativa do ar (Gianotti et al., 2013; Jacobi et al., 

2007). Desta forma, as condições extremas de solo, relevo e clima, são os principais fatores para o 

estabelecimento de sua cobertura vegetal única e dominante (Lima e Pirani, 2003). 

O Cerrado e a Mata Atlântica são considerados hotspots para a preservação da 

biodiversidade por abrigar grande diversidade biológica a qual encontra-se altamente ameaçada pela 

exploração humana (Myers et al., 2000). Essa constante ameaça aos campos rupestes, devido à 

perda e fragmentação desses ecossistemas (Oliveira et al., 2013), e suas altas taxas de endemismo, 

faz com que a sua conservação seja extremamente importante, urgente e necessária. Além das 

ameaças citadas, encontramos ainda nos campos rupestres uma das maiores áreas de extração de 

minério de ferro do Brasil, o Quadrilátero Ferrífero (QF), colocando a mineração como principal 

fator de destruição dessa região (Carmo, 2010). Nos anos de 1960 a 2012, o QF perdeu cerca de 

40% da sua área total de cangas (cerca de 100 afloramentos ferruginosos) para a extração de 

minério de ferro (Carmo, 2010; Jacobi e Carmo, 2012). Hoje, existem cerca de 225 afloramentos 

ferruginosos restantes e 83% destes apresentam sinais de perdas ou degradação pela mineração 

(Jacobi e Carmo, 2010). 
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A biodiversidade do QF está atualmente sob intensa ameaça, visto que compõem uma das 

províncias minerais brasileiras mais importantes do mundo em minério de ferro (Cheib, 2009; 

Salles et al., 2019) e a perda de espécies por atividades minerárias é marcada por um alto impacto 

ambiental irreversível (Jacobi et al., 2011). As intensas atividades mineradoras praticadas por 

séculos em larga escala continuam impactando a flora dos campos rupestres, pois resultaram em 

áreas com subsolo ou cascalho exposto, os quais, mesmo após décadas, nenhuma recuperação 

natural foi registrada (Negreiro et al., 2009). As plantas desses locais são extremamente sensíveis à 

remoção do solo e apresentam baixa taxa de dispersão e crescimento lento (Silveira et al., 2016), 

dificultando a regeneração natural dessas áreas de campos rupestres alteradas. 

A recorrente exploração mineral no QF tem provocado graves impactos ao meio ambiente, 

tais como a descaracterização do relevo, a destruição da fauna e da flora, a alteração dos processos 

geológicos, entre outros (Cavalcanti et al., 2019). Cerca de 89 espécies raras e ameaçadas do QF 

são plantas com alto valor para a conservação pois ocorrem exclusivamente em cangas da região 

(Carmo, 2010). Uma dessas espécies impactadas nos topos de montanha dos campos rupestres pela 

exploração mineral é o cacto microendêmico e ameaçado de extinção Arthrocereus glaziovii, o qual 

tem sofrido com a redução de sua área de ocorrência (Zappi et al., 2011). 

 Os campos rupestres compõem um ecossistema claramente em risco e, por possuírem alto 

endemismo, são necessários estudos que visem elucidar a distribuição de espécies exclusivas, 

ameaçadas e raras para a sua conservação. A modelagem de distribuição geográfica, ou modelo de 

nicho, é a ferramenta mais indicada para predizer a potencial distribuição de espécies (Nabout et al., 

2009, Souza, 2011). Assim, esse trabalho tem como objetivos investigar i) a distribuição potencial 

de A. glaziovii, baseada em variáveis abióticas e em elementos de solo; e ii) caracterizar a 

distribuição dos títulos minerários que poderão restringir as áreas de ocorrência do A. glaziovii. 
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2 Material e Métodos 

2.1 Espécie de estudo 

 A família Cactaceae é de ocorrência Neotropical, com distribuição quase exclusiva do 

continente americano, e um de seus centros de diversidade é o Brasil (Zappi & Taylor, 2019). O 

gênero Arthrocereus se destaca, composto por seis espécies, todas endêmicas do Brasil. Ocorrem na 

forma arbustiva e subarbustiva e possuem habitats muito específicos, por isso, se restringem a 

algumas localidades (Gonzaga, 2019). 

O Arthrocereus glaziovii (K.Schum.) N.P.Taylor & Zappi está entre os três táxons deste 

gênero presentes no sudeste do Brasil e se destaca por ser um cacto de aparência colunar raro. A 

espécie é considerada microendêmica, pois possui um número reduzido de populações restritas aos 

afloramentos ferruginosos dos campos rupestres (Zappi & Taylor, 2012). Esse cacto é considerado 

ameaçado de extinção, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza (do inglês 

IUCN-The International Union for Conservation of Nature) (Taylor & Braun, 2013), devido às 

atividades antrópicas, as quais causam a supressão do seu habitat através da remoção de solo para a 

mineração (Jacobi et al., 2007). A espécie é considerada prioridade na recuperação dos campos 

rupestres ferruginosos do QF, pois é exclusivo da região (Skirycz et al., 2014). 

2.2 Área de estudo 

Considerando que a distribuição microendêmica da espécie só ocorre em locais ricos em 

minério de ferro, a região de estudo concentra-se na Cadeia do Espinhaço, onde está localizado o 

QF. Esse conjunto de serras está localizado no Planalto Central Brasileiro, com vegetação 

predominantemente de campos rupestres, é uma das cadeias montanhosas mais importantes do país, 

e abriga uma das maiores diversidades florísticas da América do Sul (King, 1956; Harley, 1995, 

Giulietti et al., 1997). 

 Nos grandes depósitos de minério de ferro das serras que delimitam o QF é onde estão 

localizados os afloramentos ferruginosos, conhecidos como cangas (Jacobi & Carmo, 2008). As 
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cangas são compostas por afloramentos quartizíticos, graníticos e hematiticos que ocorrem 

intercalados, formando diferentes micro-habitats, onde ocorre o A. glaziovii (Jacobi et al., 2007) 

(Figura 1). 

 

Figura 1 – Regiões de ocorrência de cangas no estado de Minas Gerais. Fonte: Instituto Pristino 

Essa região abastece a demanda de minério de ferro brasileira e do mercado externo. A 

produção de minério de ferro anual brasileira é de aproximadamente 400 milhões de toneladas e 

mais da metade dessa produção concentra-se no QF (Cavalcanti et al., 2019). Em 2019, a produção 

de minério de ferro da maior mineradora brasileira, e terceira do mundo, que se encontra no estado 

de Minas Gerais (MG), foi de 301,9 milhões de toneladas (Bianchetti, 2020). 

2.3 Modelagem de distribuição de espécie 

Para determinação do nicho ecológico do A. glaziovii coletamos registros georreferenciados 

de espécimes nos bancos de dados GBIF (https://www.gbif.org/) e SpeciesLink 
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(http://www.splink.org.br/), no herbário da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e em 

dados da literatura (Clímaco, 2017). Os registros contendo coordenadas geográficas erradas, sem 

coordenadas ou dados incompletos foram excluídos de nossas análises. 

Utilizamos a modelagem de nicho ecológico (ENM, do inglês, ecological niche modelling) 

para modelar a distribuição potencial do A. glaziovii na região do estado de MG que compreende 

grande parte da Cadeia do Espinhaço, inclusive o QF. Para a modelagem utilizamos cinco tipos dos 

algoritmos de ENMs. É importante a utilização de diversos algoritmos para assegurar que a 

predição seja a mais precisa possível, pois cada método possui uma habilidade preditiva, graus de 

complexidade e estabilidade diferentes, o que pode gerar diferentes respostas para cada variável. Os 

algoritmos foram aplicados em todos os pontos de registros georreferenciados compilados (Figura 

2; Tabela Suplementar 1). 

 

 

 

 

Figura 2 – Localização da espécie estudada, Arthrocereus glaziovii (os círculos vermelhos indicam 

as localidades de ocorrência utilizadas para a modelagem de nicho ecológico). 
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2.4 Dados climáticos e edáficos 

Compilamos dois conjuntos de variáveis ambientais para a construção de ENMs: variáveis 

climáticas e edáficas. Para os modelos climáticos, utilizamos a radiação solar e as 19 variáveis 

bioclimáticas (Tabela Suplementar 2) desenvolvidas por Hijmans et al. (2005) disponível no 

Worldclim 2020 (http://www.worldclim.org). Essas variáveis foram construídas com base na 

extrapolação espacial das médias mensais dos dados climáticos, temperatura e precipitação, 

coletadas em estações meteorológicas espalhadas pelo mundo entre os anos de 1970-2000. Para os 

modelos edáficos utilizamos 18 variáveis de solo (Tabela Suplementar 3) obtidas em Arruda et al. 

(2017). Os dados climáticos foram adquiridos com uma resolução de 30 segundos de arco (1 km² de 

resolução espacial) e os edáficos foram adquiridos com uma resolução de 2.5 minutos de arco (5 

km² de resolução espacial). Essa diferença de escala foi o motivo pelo qual não realizamos um 

modelo de sobreposição das variáveis climáticas e edáficas. Posteriormente, esses conjuntos de 

dados foram cortados para o estado de MG. 

Para evitar a redundância nas variáveis realizamos uma correlação de Pearson par-a-par para 

cada conjunto de dados (climáticos e edáficos), disponível no pacote Raster (Hijmans & Etten, 

2012) do software R (R Development Core Team, 2019). Somente uma variável era selecionada no 

caso de 70% ou mais de correlação para evitar o excesso de variáveis autocorrelacionadas, seguindo 

Dormann et al 2013. Essas variáveis selecionadas foram submetidas a uma seleção utilizando o 

software? Pacote? Algoritmo? random forest, que elimina variáveis irrelevantes para os dados e 

ordena as variáveis em uma ordem de importância. Essa seleção foi feita através do pacote VSURF 

(Genuer et al., 2018). 

2.5 Procedimentos de modelagem e avaliação 

Para realização das modelagens, escolhemos cinco algoritmos: Bioclim, Domain Generating 

Algorithim (DGA), General Linear Model (GLM), Maximum Entropy (MaxEnt) e Random Forest 

(RF), comumente utilizados em análises de ENMs. Todas as análises foram realizadas no software 
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R version 3.5.3 (R Development Core Team, 2019). Por não possuirmos pontos de ausência reais 

(i.e., ...), criamos mil pontos de pseudo-ausências para a espécie estudada para utilizarmos nos 

modelos GLM, MaxEnt e RF. Após a análise de cada modelo atual gerado pelos algoritmos, 

criamos um mapa da média entre todos os modelos de cada conjunto (climático e edáfico). Para a 

construção dos modelos utilizamos 80% dos pontos e os 20% dos pontos restantes foram utilizados 

para a validação do modelo. 

2.6 Títulos minerários 

As camadas em formato vetorial dos títulos minerários foram obtidas do banco de dados do 

Atlas Digital Geoambiental do Instituto Pristino (https://www.institutopristino.org.br). Utilizamos 

52 camadas que correspondem às áreas que já estão sendo mineradas e as que serão no futuro. 

3 Resultados 

3.1 Variáveis climáticas e edáficas selecionadas 

Após realizarmos a correlação de Pearson, seis das 20 variáveis climáticas iniciais foram 

selecionadas (Figuras suplementares 1 e 2) e submetidas ao VSURF. Entre essas seis variáveis 

climáticas de entrada, a precipitação sazonal (BIO15), a temperatura média anual (BIO1), a 

precipitação anual (BIO12), a sazonalidade da temperatura (BIO4) e a variação anual de 

temperatura (BIO7) foram as mais influentes de acordo com os valores de importância do VSURF 

(Tabela 1), enquanto que a radiação solar não foi influente (SRAD). 

Das 18 variáveis edáficas iniciais, 10 foram selecionadas pela correlação de Pearson (Figura 

suplementar 3) e também submetidas ao VSURF. Entre essas 10 variáveis edáficas selecionadas, 

silte, potássio (K), nitrogênio (N) e hidrogênio (H) foram as quatro mais influentes e apenas o 

alumínio (Al) não teve influência no modelo. Após exclusão das variáveis irrelevantes, as restantes 

foram classificadas em ordem de influência (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Variáveis climáticas e edáficas usadas como preditores em ENM, em ordem de 

importância. 

Climáticas* Edáficas** 

Precipitação Sazonal (BIO15) Silte 

Temperatura Média Anual (BIO1) Potássio (K) 

Precipitação Anual (BIO12) Nitrogênio (N) 

Temperatura do Mês Mais Quente (BIO4) Hidrogênio (H) 

Variação Anual da Temperatura (BIO7) Argila 

 Areia 

 pH Água 

 Magnésio (Mg) 

*   Fonte:Worldclim 
** Fonte: IBGE 

3.2 Adequação ambiental potencial atual para Arthrocereus glaziovii 

Todos os modelos apresentaram a área abaixo da curva (AUC) > 0.98, mostrando sua eficácia. Ao 

considerarmos cada um dos modelos individualmente para ambas as variáveis, climáticas e 

edáficas, em conjunto, os algoritmos mais restritivos para a área foram Bioclim e RF, que 

identificaram uma pequena área com adequabilidade ambiental localizada no QF (Figura 3a, d; 

Figura 4a, d). Domain e MaxEnt foram os algoritmos que apresentaram uma distribuição 

moderadamente ampla, identificando distribuições restritas no centro, sul e sudeste de MG e áreas 

montanhosas do local estudado (Figuras 3b, e; Figura 4b, e). O algoritmo com a distribuição mais 

ampla foi o GLM, que identificou quase toda área analisada com probabilidade de adequabilidade 

ambiental para ambas as variáveis (Figura 3c; Figura 4c). 
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Figura 3 – Modelos de predição de Arthrocereus glaziovii para as variáveis climáticas dos 

algoritmos: (a) Bioclim, (b) Domain, (c) GLM, (d) RF, (e) MaxEnt, (f) média entre todos os 

algoritmos, (g) distribuição geográfica potencial da espécie gerada a partir da média dos algoritmos. 
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Figura 4 – Modelos de predição de Arthrocereus glaziovii para as variáveis edáficas dos algoritmos: 

(a) Bioclim, (b) Domain, (c) GLM, (d) RF, (e) MaxEnt, (f) média entre todos os algoritmos, (g) 

distribuição geográfica potencial da espécie gerada a partir da média dos algoritmos. 

Pelo modelo climático do Bioclim, a temperatura média anual para a ocorrência de A. 

glaziovii é bem restrita (entre 16 e 20˚C), a precipitação anual com uma variação entre 1500 e 1600 

mm, a precipitação sazonal entre 84 e 86 mm, a temperatura no mês mais quente entre 18,2 e 19,1 



21 

 

˚C e a variação anual da temperatura entre 1,7 e 1,8˚C. Pelo modelo climático do Domain a 

restrição de ocorrência da espécie foi semelhante, com a temperatura média anual entre 16 e 21˚C, a 

precipitação anual com uma variação entre 1450 e 1650 mm, a precipitação sazonal entre 82 e 89 

mm, a temperatura no mês mais quente entre 17,5 e 20,1 ˚C e a variação anual da temperatura entre 

1,6 e 1,8˚C.  Para o MaxEnt a variável climática de maior importância para o nicho foi a 

temperatura média anual, seguida da precipitação sazonal, da precipitação anual e da variação anual 

da temperatura, e para este modelo a temperatura do mês mais quente não teve importância. Quanto 

que para o RF, a variável de maior importância para o nicho foi a precipitação anual, seguida da 

variação anual da temperatura, precipitação sazonal, temperatura média anual e temperatura do mês 

mais quente. 

Pelo modelo edáfico do Bioclim, areia e argila mostraram altos níveis, de 41 a 53 e de 25 a 

27, respectivamente, em seguida silte com 15 a 20, pH no valor de 5, H de 3 a 4, e Mg de 0 a 1. 

Pelo modelo Domain, o solo apresentou valores próximos ou semelhantes, areia entre 30 e 60, 

argila entre 15 e 38, silte com 10 a 15, pH também no valor de 5, H com 1 a 6, e Mg novamente de 

0 a 1. Nitrogênio e K apresentaram valores iguais a 0. Para o MaxEnt a variável edáfica de maior 

importância para o nicho foi Mg (50%), seguida de K, N, argila e silte. Já para o RF, a variável de 

maior importância para o nicho foi a concentração de N, seguida de silte, argila, K e Mg. Areia, H e 

pH da água não apresentaram importância significativa em ambos os modelos. 

A média de todos os modelos apresentou ampla distribuição potencial da espécie Figura 4f. 

De acordo com o corte da média de todos os modelos de nicho ambiental, a distribuição potencial 

do A. glaziovii está atualmente localizada na região centro-sudeste e sul da de MG, com uma 

concentração particular na região da Cadeia do Espinhaço, QF e ao sul da área de estudo (Serra da 

Mantiqueira) e ao norte (Figura 3g).  
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3.3 Títulos minerários 

Sobrepondo todas as camadas de títulos minerários do QF observamos que poucas são as 

áreas remanescentes dessa região (Figura 5), fica claro que a área de ocorrência do A. glaziovii, 

tanto a real quanto a potencial, é uma área de grande extrativismo minerário. A distribuição de 

futuras minas sobrepõe amplamente a áreas de ocorrência e adequadas de distribuição potencial da 

espécie. A extração do minério de ferro é a mais frequente, seguida por minério de ouro. 

 

Figura 5 – Títulos minerários atualmente licenciados na região do Quadrilátero Ferrífero. Fonte:?? 

 

4 Discussão e conclusão 

Nossos resultados demonstram que a área de ocorrência potencial do A. glaziovii 

considerando tanto as variáveis climáticas quanto as edáficas é maior e abrange áreas fora do QF. 

Entretanto, os títulos minerários atualmente licenciados e em exploração ameaçam toda a área 

identificada, prejudicando a sobrevivência da espécie. 
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As precipitações, sazonal e anual, a temperatura do mês mais quente e a temperatura anual 

foram os fatores abióticos determinantes para a distribuição geográfica do A. glaziovii. Temperatura 

e pluviosidade são importantes pois influenciam na duração e intensidade do período reprodutivo 

dos cactos (Petit, 2001). O A. glaziovii possui um período de floração anual com duração de 1 a 5 

meses, que se inicia entre o fim do período da seca e o início do período chuvoso (Lima, 2007; 

Alencar et al., 1979). A temperatura tem uma influência positiva em relação à produção de flores e 

frutos, mas a pluviosidade não influencia neste fator (Oliveira, 2017). A frutificação da espécie 

acontece no meio da estação chuvosa e, tanto a temperatura quanto a pluviosidade, influenciam 

positivamente essa fenofase (Oliveira, 2017). O aumento e a diminuição da temperatura possuem 

influência na germinação da espécie, com temperatura ótima entre 25 e 30ºC, que ocorre ainda no 

período chuvoso para estabelecimento das plântulas (Cheib, 2009; Cheib e Garcia, 2012). 

A espécie A. glaziovii ocorre atualmente na região do QF no centro-sudeste do estado de 

MG, e os modelos Domain e MaxEnt indicaram uma área de distribuição potencialmente maior 

para essa espécie nessa mesma região. Os modelos Bioclim e RF indicaram áreas menores que a 

atual ocorrência, e o GLM indicou uma distribuição ampla em todo estado de MG. O corte das 

médias dos modelos, indicaram uma área de ocorrência localizada ao sul (modelo climático) e ao 

norte do estado de MG. Os modelos de distribuição potencial de A. glaziovii evidenciaram, 

portanto, que esta espécie possui distribuição geográfica potencial restrita a região centro-sudeste 

do estado de MG com uma concentração ao longo da Cadeia do Espinhaço, ao sul e ao norte do 

estado de MG. 

A área ao sul do estado de MG nos modelos climáticos é chamada de Serra da Mantiqueira, 

e sua indicação no modelo se deve provavelmente por ser uma região de topos de montanha com 

altas elevações. O clima, de acordo com a classificação de Koppen, desta região é subtropical de 

altitude, igual ao da área de ocorrência atual da espécie (Gonçalves et al., 2019). Na Serra da 

Mantiqueira a vegetação encontrada é chamada de campos de altitude e cresce sob afloramentos 
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graníticos de rochas ígneas ou metamórficas, o que a difere das fisionomias ocorrentes sobre 

afloramentos ferruginosos do QF e dos campos quartzíticos da Cadeia do Espinhaço (Gonçalves et 

al., 2019). Apesar de ambas ocorrerem sobre rochas e possuírem climas semelhantes, são de 

diferentes litotipos, o que explica o modelo edáfico não ter apontado esta região (Gonçalves et al., 

2019). 

Apenas no modelo MaxEnt das variáveis climáticas uma pequena área ao norte do estado de 

MG foi indicada como possível área de adequabilidade ambiental para ocorrência de A. glaziovii. O 

norte de MG é uma região de transição de Cerrado e Caatinga com presença de hematita no solo, de 

clima tropical úmido de savana, onde a época mais seca coincide com o inverno e a precipitação é 

inferior à 60 mm (Sá Jr., 2009). O solo desta região indicada também apresenta grandes 

concentrações de Fe, assim como nas áreas de ocorrência da espécie no QF. Contudo, este elemento 

não foi analisado nos modelos, pois não há estudos que comprovem sua influência diretamente na 

planta, o que pode indicar que a espécie possui algum mecanismo de acúmulo ou tolerância ao 

mesmo (Clímaco, 2017). 

A indicação final da área ao norte nos modelos edáficos se deve, então, por outros elementos 

de sua composição. Para a espécie, o Mg, K, N, silte e argila foram os elementos mais importantes 

na determinação da distribuição no modelo de variáveis edáficas. O K possui uma correlação 

positiva no desenvolvimento e crescimento do A. glaziovii, e é capaz de promover a germinação da 

mesma, já o N em grandes concentrações diminui a taxa de germinação da espécie (Clímaco, 2017). 

Os teores de areia e argila estão diretamente relacionados com a capacidade de retenção de água nos 

solos da canga (Costa, 2003). O solo da região norte possui níveis altos de Mg, níveis que oscilam 

entre alto e baixo de K, o que iria contra a preferência encontrada em nossos resultados. Porém, 

possui elevados valores de silte, com 50% (alto) de sua composição sendo de argila e 20% (baixo) 

de areia, e o pH da área é ligeiramente ácido, entre 5,8 e 6,6, o que explica a indicação dessa área no 

modelo (Souza et al., 2019). 
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A sobreposição dos títulos minerários existentes no QF indica que as áreas restantes de 

canga estão completamente comprometidas pela mineração e a tendência da mineração é de sempre 

aumentar e superar suas produções passadas. A mineração já foi identificada como sendo a 

principal causa da perda irreversível dos 40% de áreas de cangas dos últimos 40 anos (Carmo, 

2010). Previsões dos próximos 50 anos indicam um cenário catastrófico para as cangas (Fernandes 

et al., 2018), em que mudanças climáticas resultariam em perdas de até 82% e impactos da 

mineração em perdas de até 60% das áreas restantes de campos rupestres. 

Apesar dos fatores abióticos indicarem uma ampliação na distribuição da espécie, as 

atividades minerárias comprometem essa possibilidade com a perda e degradação de habitat. 

Ambientes fragmentados são mais vulneráveis aos efeitos negativos de impactos, e grande parte da 

área atual de cangas é constituída de cangas fragmentadas por perdas já sofridas (Fernandes et al., 

2018). As áreas de ocorrência e de distribuição potencial do A. glaziovii são de grande extrativismo 

minerário, cerca de 102 cangas possuem atividades de mineração próximas as mesmas, e os 

impactos indiretos da mineração atingem até 5km das minas (Carmo, 2010; Durán et al., 2013; Pena 

et al., 2017). A expansão do setor de mineração em campos rupestres continuará gerando um efeito 

dominó de impactos sem precedentes a esse ecossistema e suas espécies endêmicas (Fernandes e 

Ribeiro, 2017; Pena et al., 2017). Espécies de cangas ameaçadas de extinção pela IUCN, como o A. 

glaziovii, poderão rapidamente desaparecer e serem extintas se alguma ação não for providenciada 

para preservá-las. A transmissão do conhecimento e a conscientização da importância dessas áreas e  

suas espécies endêmicas, e da magnitude das perdas já sofridas por seu mau uso, é necessária para a 

sua conservação efetiva. 
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Apêndices 

Tabela Suplementar 1 – Registros coletados de ocorrência dos espécimes considerados no estudo. 

Longitude Latitude Elevação Local 

(Município) 
Acervo ID Coletor 

       

-

43.676130000000

0 

-

19.822370000000

0 

1800m Serra do 

Espinhaço/Serra 

da Piedade 

(Caeté) 

NYBG 996934 Irwin, HS 

-

43.666667000000

0 

-

19.816667000000

0 

- Serra da Piedade 

(Caeté) 
BHCB 7152 Braga, MMN 

-
43.669700622558

6 

-
19.879999160766

6 

- Serra da Piedade 
(Caeté) 

BHCB 13349 Braga, MMN 

-

43.566667000000
0 

-

19.916667000000
0 

1700m Serra da Piedade 

(Caeté) 
SPF 80807 Harley, RM 

-

43.570000000000

0 

-

19.920000000000

0 

1700m Serra da Piedade 

(Caeté) 
RBGK 251299 Harley, RM; 

et al 

-

43.570000000000

0 

-

19.920000000000

0 

1700m Serra da Piedade 

(Caeté) 
RBGK 251300 Harley, RM; 

et al 

-
44.216667000000

0 

-
20.133333000000

0 

1400m Serra da 
Calçada 

(Brumadinho) 

SPF 87262 Martens, LA 

-

44.216667000000
0 

-

20.133333000000
0 

1400m Serra da 

Calçada 
(Brumadinho) 

SPF 87261 Martens, LA 

-

43.669700622558

6 

-

19.879999160766

6 

1500m (Caeté) HRCB 13469 Taylor, NP 

-

43.669700622558

6 

-

19.879999160766

6 

1500m Estrada para o 

Santuário da 

Piedade (Caeté) 

BHCB 20964 Taylor, NP; 

Zappi, DC 

-

43.669700622558

6 

-

19.879999160766

6 

1480m Serra da Piedade 

(Caeté) 
ESA 27909 Souza, VC; 

Souza, JP; 

Scalon, VR; 

Campos, FJ 
-

43.846698760986

3 

-
19.985599517822

3 

1350m Serra do Rola 
Moça (Nova 

Lima) 

ESA 122054 Vincent, RC 

-

43.937801361084
0 

-

19.920799255371
1 

- Serra da 

Moeda/Zona da 
Mata (Belo 

Horizonte) 

HEPH 22212 Salles, AEH; 

et al 

-

43.005000000000
0 

-

20.057800000000
0 

1490m P. E. Serra do 

Rola Moça 
(Nova Lima) 

- - Cheib, A 

-

44.578611000000
0 

-

19.684444000000
0 

887m Serra da Piedade 

(Caeté) 
BHCB 112827 Cheib, A 

-

44.362167000000

0 

-

20.121389000000

0 

1340m Pico Itatiaiaçu 

(Iguarapé) 
BHCB 116374 Carmo, FF; 

Cotta, L 

-

44.340972000000

0 

-

20.120000000000

0 

1361m Pico Itatiaiaçu 

(Iguarapé) 
BHCB 116376 Carmo, FF; 

Cotta, L 

-
43.669700000000

0 

-
19.880000000000

0 

- Serra da Piedade 
(Caeté) 

CVJBFZ
B 

1438 Carlos 
Alberto F. Jr; 

Alysson 

Rezende 



31 

 

-

43.669700000000

0 

-

19.880000000000

0 

- Serra da Piedade 

(Caeté) 
CVJBFZ

B 
1439 Carlos 

Alberto F. Jr; 

Alysson 
Rezende 

-

43.991389000000

0 

-

20.077222000000

0 

1423m Retiro das 

Pedras (Nova 

Lima) 

BHCB 165696 Souza, FS; 

Tomich, S; 

Miranda, E; 
Machado, 

TM 
-

43.954167000000
0 

-

20.097500000000
0 

1527m Mina Capitão do 

Mato (Nova 
Lima) 

BHCB 165558 Souza, FS; 

Tomich, S; 
Miranda, E; 

Machado, 

TM 
-

43.960556000000

0 

-
20.090000000000

0 

1404m Mina Capitão do 
Mato (Nova 

Lima) 

BHCB 168175 Souza, FS; 
Tomich, S; 

Miranda, E; 

Machado, 

TM 
-

44.000000000000

0 

-

21.074856000000

0 

1241m Serra Azul/Serra 

das Farofas (São 

Joaquim de 

Bicas) 

BHCB 182043 Vidal, CV 

-

43.988056000000

0 

-

20.123056000000

0 

1470m Serra da Moeda 

(Brumadinho) 
BHCB 190738 Souza, JAM; 

Correia, DR; 

Silva, SHA 
-

43.899722000000

0 

-
20.434444000000

0 

1442m RPPN Poço 
Fundo 

(Congonhas) 

BHCB 190764 Souza, JAM; 
Correia, DR; 

Silva, SHA 
-

43.860000000000
0 

-

20.445833000000
0 

1206m RPPN Faria 

(Congonhas) 
BHCB 190772 Paiva, JAM; 

Silva, E; 
Rodrigues, 

GS 
-

43.801399230957
0 

-

20.253299713134
8 

- Pico do Itabirito 

(Itabirito) 
BHCB 24108 s.n. 

-

43.937801361084

0 

-

19.920799255371

1 

- Serra do Curral 

(Belo 

Horizonte) 

BHCB 37421 s.n. 

-

43.857799530029

2 

-

20.499700546264

6 

- Mina Casa de 

Pedra - CSN 

(Congonhas) 

BHCB 107323 Mendes, MS; 

Brina, AE 

-
44.343490000000

0 

-
20.120833000000

0 

- Áreas de 
Proteção 

Especial Rio 

Manso e Serra 

Azul (Itatiaçu) 

- - - 

-

44.005808000000

0 

-

20.057295000000

0 

- P. E. Serra do 

Rola Moça 

(Nova Lima) 

- - - 

-
43.954870000000

0 

-
20.097797000000

0 

- Área de 
Proteção 

Ambiental Sul 

(Nova Lima) 

- - - 

-
43.949819000000

0 

-
20.283696000000

0 

- Monumento 
Natural Serra da 

Moeda (Moeda) 

- - - 

-
43.900163000000

0 

-
20.292580000000

0 

- Estação 
Ecológica de 

Arêdes 

(Itabirito) 

- - - 

-

43.688672000000

0 

-

19.822650000000

0 

- Monumento 

Natural Serra da 

Piedade (Caeté) 

- - - 

-

43.937801361084
0 

-

19.920799255371
1 

1377m Parque do 

Paredão/Serra 
do Curral (Belo 

CVJBFZ

B 
4026 Gonzaga, 

DR; Ferreira 
Jr., CA 
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Horizonte) 
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Tabela Suplementar 2 – Variáveis bioclimáticas coletadas no banco de dados do Worldclim. 

Variável Descrição 
bio01 Temperatura média anual 
bio02 Média diurna (média do mês) – (temp. máx – temp. mín) 
bio03 Isotermalidade (P2/P7) *100 
bio04 Sazonalidade da temperatura (desvio padrão x 100) 
bio05 Temperatura máxima do mês mais quente 
bio06 Temperatura mínima do mês mais frio 
bio07 Variação anual de temperatura (P5 - P6) 
bio08 Média de temperatura do trimestre mais úmido 
bio09 Média de temperatura do trimestre mais seco 
bio10 Média de temperatura do trimestre mais quente 
bio11 Média de temperatura do trimestre mais frio 
bio12 Precipitação anual 
bio13 Precipitação do mês mais úmido 
bio14 Precipitação do mês mais seco 
bio15 Precipitação sazonal (coeficiente de variação) 
bio16 Precipitação do trimestre mais úmido 
bio17 Precipitação do trimestre mais seco 
bio18 Precipitação do trimestre mais quente 
bio19 Precipitação do trimestre mais frio 
srad Radiação solar (kJ m-2 day-1) 

 

 

Tabela Suplementar 3 – Variáveis edáficas (solo) coletadas no banco de dados do IBGE. 

Variável Descrição 
Alsat Saturação de alumínio 

Al Alumínio 
sand Areia 
clay Argila 
Bsat Saturação de base 

Bsum Soma de base 
Ca Cálcio 
C Carbono orgânico 

cec Capacidade de troca catiônica 
H Hidrogênio permutável 

Mg Magnésio 
om Matéria orgânica 
N Nitrogênio 

pHagua pH na água 
pHKCL pH do KCl 

K Potássio 
silt Silte 
Na Sódio 

 

 



34 

 

 

Figura Suplementar 1 – Correlação das variáveis climáticas. 
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Figura Suplementar 2 – Correlação das variáveis climáticas escolhidas com a radiação. 
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Figura Suplementar 3 – Correlação das variáveis edáficas (solo). 
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