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Figura 1: Dendrograma hipotético gerado com os atributos funcionais das espécies A, B e C. Espécies que
ocorreram em dois ambientes são distintas pelas aspas (ex.: A e A’).
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0,463; p= 0,515; Figura 2].

Figura 2. Comparação entre os Rios Negros e Solimões quanto ao índice de diversidade funcional dos bancos de
macrófitas aquáticas (F(1,8)= 0,463; p= 0,515).
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