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Figura 1. Esquema da área do fragmento estudado, na Fazenda Dimona, Manaus. As setas representam os transectos estabelecidos.
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Figura 2. Relação entre a distância a partir da borda em direção ao interior do fragmento com (A) o número de camadas de folhas na
serrapilheira, e com (B) o comprimento do limbo da folha mais superficial da serrapilheira. Os box-plots mostram a média, IC 95% e a amplitude
dos dados.
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