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A partir da distribuição dos indivíduos é possível inferir sobre aspectos ecológicos de uma
espécie.  Leiothrix  se destaca pelo alto endemismo de suas espécies e pela diversidade de
estratégias  de  propagação.  Leiothrix  curvifolia  var.  curvifolia  e  L.  plantago  têm
propagação  clonal  por  rizomas.  A  autocorrelação  espacial  permite  analisar  sinais  das
variáveis  ao  longo  do  espaço.  Se  positiva,  estas  estarão  mais  agrupadas  que  o  esperado
para  uma  distribuição  aleatória.  Se  negativa,  estarão  menos  agrupadas.  O  objetivo  desse
estudo foi analisar a estrutura espacial de L. curvifolia e L. plantago em campos rupestres
da Serra  do Espinhaço e  relacioná-la  a  padrões  de  dispersão.  Para  amostrar  cada  espécie
estabeleceu-se  um  transecto  de  100m  dividido  em  parcelas  de  0,25m².  Em  cada  parcela
foram contabilizadas as rosetas. Os dados foram analisados em correlogramas utilizando o
índice Z, correspondente ao I de Moran corrigido para intervalo de confiança de 95%. L.
curvifolia  registrou  autocorrelação  positiva  em  escala  de  1  a  9m  (21,51  >  Z  >  1,96),
negativa  de  28  a  37m  (-1,96  >  Z  >  -7,16),  positiva  de  41  a  49m  (6,05  >  Z  >  1,96),  e
negativa de 72 a 98m (-1,96 > Z > -10,85). L. plantago mostrou autocorrelação positiva em
escala de 1 a 6m (12,85 > Z > 3,24), negativa de 17 a 25m (-1.96 > Z > -2,37), positiva de
32 a 47m (4,87 > Z > 2,81), e negativa de 86 a 98m (-1,96 > Z > -2,86). Dependendo das
classes de distância, os valores Z indicam indivíduos ou touceiras autocorrelacionadas. Há
forte  tendência  à  organização  das  populações  em  manchas,  seja  por  indivíduos  em
touceiras  ou  touceiras  formando  manchas  maiores.  Esse  comportamento  espacial  parece
determinado  pela  propagação  rizomatosa  dos  indivíduos  dessas  espécies,  além  da
barocoria.  Os  rizomas  se  estendem  por  perto,  formando  falanges,  e  as  sementes  não
alcançam longas distâncias.
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