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Este estudo apresenta alguns resultados preliminares da pesquisa em andamento tendo por objetivo avaliar 
o crescimento de três espécies arbóreas, sendo uma nativa (Sebastiania commersoniana; branquilho) e 
duas exóticas invasoras (Hovenia dulcis - Uva-do-Japão; Ligustrum lucidum - alfeneiro) em uma área re-
manescente de Floresta Ombrófila Mista Aluvial em Araucária, PR. A amostragem consistiu em 20 parcelas 
de 10m x 10m, destinadas a estudos ecológicos por meio de convênio entre a FUNPAR e a PETROBRÁS. 
Para o acompanhamento do ritmo e periodicidade de crescimento das espécies foram instaladas cintas 
dendrométricas a altura do DAP (1,30 m do nível do solo) em 54 indivíduos do branquilho, oito da uva-do-
japão e oito do alfeneiro, realizando-se leituras mensais de incremento no período de julho de 2009 a junho 
de 2012. Foram construídos gráficos de incrementos correntes mensais médios (ICM) para cada espécie 
para o período analisado. De forma geral, as espécies apresentaram maior incremento em diâmetro a partir 
de janeiro, estabilizando o crescimento em junho, provavelmente relacionado às condições climáticas nes-
ses períodos, favoráveis e desfavoráveis ao crescimento, respectivamente. As espécies invasoras exóticas 
apresentaram crescimento vigoroso ao longo dos meses analisados, com um incremento diamétrico muito 
superior ao do branquilho. Os resultados obtidos podem justificar em parte o estabelecimento e expansão 
destas espécies invasoras em ambientes aluviais, o que deve representar uma preocupação na manutenção 
dessas áreas. Estudos complementares de dendroecologia, dendrocronologia e anatomia ecológica já estão 
em andamento para subsidiar de forma significativa os dados já analisados até então.
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