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P031	Identificação anatômica do caule da espécie medicinal Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O.
Berg. (Myrtaceae)
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Figura 1. Diagrama da organização caulinar de Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O. Berg, Myrtaceae,
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