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Baccharis elliptica Gardner é uma espécie dióica, pertencente à família 
Asteraceae e considerada endêmica do estado de Minas Gerais, com ocorrência 
restrita ao Planalto Diamantina.  Encontrada em áreas de cerrado e campo rupestre, a 
espécie é formada por subpopulações com alto risco de extinção pelas atividades 
antrópicas, como fogo. Com distribuição geográfica restrita e com flutuações 
populacionais, B. elliptica está classificada como espécie ameaçada de extinção pela 
redução da sua área de ocorrência através da fragmentação ou redução da qualidade 
do seu habitat, o que tornam essenciais estudos que abordem o modo como os 
indivíduos se distribuem no espaço, permitindo a formulação de estratégias de 
conservação. Assim, o presente trabalho tem como objetivo analisar o padrão de 
distribuição espacial de uma população de B. elliptica. A população estudada se 
encontra em uma área localizada no Parque Estadual do Biribiri, município de 
Diamantina/MG. A área apresenta histórico de antropização pela extração de cascalho 
entre as décadas de 1950 e 1980. Foi definida uma parcela 100 x 200m onde foram 
referenciados todos os indivíduos com altura ≥30 cm por meio de coordenadas x e y e 
no período reprodutivo foi definido o sexo de cada indivíduo. Os dados foram 
analisados através da Função K de Ripley univariada e bivariada utilizando-se o 
Programa R, versão 3.3.0. Foram mapeados 1427 indivíduos, sendo 367 femininos, 
335 masculinos e 725 indivíduos sem identificação de sexo. Considerando todos os 
indivíduos, a população de B. elliptica apresentou ser fortemente agregada. Quando se 
analisa a distribuição espacial de ambos os sexos, tanto os indivíduos masculinos 
quanto os femininos apresentaram o mesmo padrão agregado da população. Este 
padrão pode ser justificado pela baixa disponibilidade de nutrientes do solo raso e 
exposto derivado da mineração, o que proporciona a formação de grupos de 
indivíduos nas manchas mais ricas em nutrientes ou onde o solo é mais profundo. 
Considerando a interação entre os sexos masculinos e femininos, houve atração ou 
associação positiva entre os sexos, indicando que não há segregação espacial entre os 
sexos e que ambos os sexos ocorrem em um mesmo habitat e utilizam os mesmos 
recursos disponíveis. Assim, o padrão espacial de ambos os sexos segue o padrão 
agregado apresentado pela população de B. elliptica e que tanto indivíduos 
masculinos quanto femininos utilizam os mesmos ambientes e o que pode levar a 
competições pelo mesmo recurso. 
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