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Figura 1. Variação no volume das inflorescências (cm3) em cada indivíduo de Piper sp. amostrados. Os quadrados indicam a média e as
barras verticais indicam os valores mínimos e máximos dos volumes.
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Figura 2. Relação entre o volume da inflorescência e a área foliar em Piper sp. Cada gráfico representa um indivíduo (A ‐ T). .

Figura 3. Relação entre o volume da inflorescência e a área foliar consumida em Piper sp. Cada gráfico representa um indivíduo (A ‐ T).
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