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Figura 1. Comprimento das raízes principais das plântulas da área de campinarana e da área de platô na
ARIE km 41. Os pontos representam as médias dos comprimentos das raízes principais e as barras
representam os intervalos de 95% confiança.
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Figura 2. Comprimento das raízes laterais das plântulas da área de campinarana e da área de platô na
ARIE km 41. Os pontos representam as médias do comprimento das raízes e as barras representam os
intervalos de 95% de confiança.
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