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RESUMO: A mata ciliar, conhecida como mata de galeria, mata de várzea, vegetação ou floresta ripária, 
atua protegendo as nascentes de água e os animais aquáticos, evitando a erosão das margens, 
funcionando como filtro aos agentes poluidores, servindo de refúgio às aves e animais, favorecendo a 
criação de corredores de biodiversidade, promovendo o repovoamento faunístico das matas artificiais. O 
presente trabalho tem como objetivo estudar e conhecer a composição florística e os parâmetros 
fitossociológicos como: Índice de diversidade de Shannon (H’), densidade absoluta, densidade relativa, 
dominância absoluta, dominância relativa, freqüência absoluta, freqüência relativa, índice de  valor de 
importância, índice de valor de cobertura de um remanescente de mata ciliar situado às margens esquerda 
do Córrego Morangueiro, localizado na região norte do estado do Paraná, na Fazenda do Cesumar no 
Município de Maringá. Espera-se encontrar uma grande variedade de espécies, e que estratégias e 
procedimentos de manejo e conservação sejam estabelecidos no remanescente de Mata Ciliar. Os dados 
serão coletados em visitas semanais, utilizando-se o método de parcelas. A área de estudo terá uma área 
de um ha, sendo subdividida em parcelas fixas, totalizando uma área de 10.000 m² distribuídas no interior 
do remanescente, e na amostragem serão considerados os indivíduos arbustivos e arbóreos com perímetro 
à altura do peito (PAP= 1,30 m da superfície do solo) igual ou superior a 15 cm e com ponto de 
enraizamento dentro dos limites da parcela, os mesmos serão demarcados com plaquetas de aço 
inoxidáveis obtidas a partir de latinhas de alumínio, que serão fixadas por pregos inoxidáveis, numeradas, 
onde cada indivíduo terá uma ficha contendo o número da parcela. A identificação preliminar do material 
botânico será feito no campo e, posteriormente conferida, no laboratório de botânica do Cesumar através de 
consultas a bibliografias especializadas, e exsicatas preparadas com material coletado, os dados obtidos 
serão analisados com o programa Fitopac, software livre. Os resultados que serão obtidos neste trabalho 
são importantes para a realização de estudos posteriores, que consiste em procedimentos de manejo e 
manutenção, acompanhamento da vegetação e estratégias de recomposição da área. 
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