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Errata:
Pág. 4, fig 1 – extraído de Ramos‐Neto & Pivello, 2000 – adicionar referência bibliográfica (ver
no site do Lepac‐Conservação‐ artigos)
Pág. 6, linha 13 – substituir “dispersão” por “disseminação”
Pág. 10, linhas 17 e 18 – retirar “somente aquelas...”
Pág. 15, linha 15 – substituir “o que ocorre” por “o que pode ocorrer”
Pág. 18, linha 7 – acrescentar: Estação meteorológica do Campo de Marte, SP.
Pág. 19, linha 9 – acrescentar: essa espécie provavelmente chegou ao Parque Estadual do
Juquery por disseminação das pastagens do entorno.
Pág. 22, linha 12 – ao final do parágrafo, acrescentar “Os vasos permaneceram ao ar livre, em
condições de campo.”
Pág. 23, último parágrafo ‐ onde lê‐se “Para testar a independência das variáveis coletadas
nos censos demográficos nos diferentes tratamentos para ambas as espécies, foram utilizadas
tabelas de contingência (r X c)”, leia‐se “Para testar a independência entre as espécies em
relação às variáveis coletadas nos censos demográficos, foram utilizadas, para cada espécie,
tabelas de contingência (r X c).”
Pág. 24, parágrafo 2, linha 1 ‐ onde lê‐se “Foram coletadas trinta folhas provenientes de 15
indivíduos do campo, escolhidos ao acaso, para cada espécie”, leia‐se “ Foram coletadas trinta
folhas provenientes de 15 indivíduos do campo, selecionadas assistematicamente, para cada
espécie.”
Pág. 24, parágrafo 2, linha 3 – acrescentar: a área foliar foi calculada a partir da formula da
área de um triângulo.
Pág. 25, linha 1 ‐ onde lê‐se “...delimitadas 20 parcelas”, leia‐se “...delimitadas 30 parcelas”.
Pág. 30 – edição da Figura 8 ‐ eixo Y, onde lê‐se “dados.pad”, leia‐se “ proporção de sementes
germinadas”; o título do gráfico deve ser retirado e adicionado na legenda.
Págs. 32 e 33 – Legenda das tabelas 2 e 3‐ acrescentar: Os dados utilizados foram obtidos no
segundo censo, realizado aproximadamente 200 dias após a semeadura.
Pág. 36 – Figura 9, legenda: onde lê‐se “Área foliar total (cm2) para a espécie nativa, E. inflexa, e
para a espécie invasora, U. decumbens.”, leia‐se “Área foliar total (cm2) para a espécie nativa (n=15), E.
inflexa, e para a espécie invasora (n=15), U. decumbens.” Figura 10, legenda: onde lê‐se “Figura 10:
Área foliar específica (cm2/g) para a espécie nativa, E. inflexa, e para a espécie invasora, U.

decumbens.”, leia‐se “Área foliar específica (cm2/g) para a espécie nativa (n=30), E. inflexa, e para a
espécie invasora (n=30), U. decumbens.”

Pág. 48 – Excluir referencia da linha 11.
Pág. 49, linha 8 – terminar a frase em “nesses tratamentos.”

