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Introdução: A Zamia boliviana (Brongn.) A.DC (Figura 1) é uma planta utilizada na medicina popular, 
conhecida pelas comunidades regionais como maquiné-do-mato, que utilizam o chá proveniente da 
infusão de suas raízes no combate a leishmaniose e infecções intestinais, o que desperta o interesse 
econômico pela planta (Guarim Neto et al., 2010). Este é um dos motivos para reforçar a importância da 
conservação da biodiversidade, para que a mesma seja melhor explorada e utilizada com a finalidade a 
qual se aplica. Objetivo: Relacionar a abundância de Z. boliviana e a sua distribuição nos extratos 
arbóreos e arbustivos em fragmento florestal urbano. Material e métodos: O estudo foi realizado em 
fragmento de transição entre o Cerrado – Pantanal, no centro urbano de Cáceres – MT (16° 04’ 21,04’’ 
S; 57° 40’ 18,05’’ W), onde foram instaladas  três parcelas de 20 x 50 m distribuídas na parte alta da 
cordilheira (parcela 3), na área de campo de murundu (parcela 1) e ao longo do gradiente de inundação 
(parcela 2- área de contato entre cordilheira e campo de murundu), com registro de inundação nos 
períodos chuvosos. As parcelas formam subdivididas em dez subparcelas de 10 x 10 m. Para o 
levantamento da abundância de indivíduos, foi procedido o censo da população de Z. boliviana. Para a 
correlação fitossociológica entre os extratos arbóreo e arbustivos foi realizado o levantamento das 
espécies da vegetação ocorrente nas parcelas. Para calcular a matriz de similaridade florística resultante 
foi utilizada a análise de agrupamentos, pelo método de médias aritméticas não ponderadas (UPGMA), 
que resultou na geração de um dendrograma (Sneath & Sokal, 1973), através do software Estatístico R 
versão 2.0, com 5% de significância (p < 0,05). Resultados e discussão: Foram registrados 163 
indivíduos de Z. boliviana e a densidade absoluta foi de 543,33 indivíduos/ha, com maior abundância na 
parcela 1, seguido pela parcela 2. Quanto a taxa de similaridade dos extratos arbóreos associados à sua 
distribuição (figura 2), foi verificado maior similaridade entre as parcelas 1 e 2 (sample 1 e sample 2). 
Mesmo sendo ameaçada de extinção, existe uma grande ocorrência da planta em área de fragmentos 
florestais, área de sua distribuição natural. Conclui-se que ocorrência da Z. boliviana foi maior nas 
regiões onde há maior incidência de extrato arbóreo. 
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Figura 1 - Zamia boliviana. A: Folhas com folíolos 

alternados; B: Estróbilo masculino; C: Estróbilo 
feminino. Fonte: Da Silva et al., (2017) 

Figura 2: Taxa de similaridade dos extratos 

arbóreos e arbustivos das parcelas estudadas. 
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