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Prospecção fitoquímica e atividade antioxidante da espécie medicinal Campomanesia guazumifolia
(Cambess.) O. Berg, Myrtaceae
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Gráfico 1. Atividade antioxidante dos extratos etanólicos brutos de caule (EBC) e folhas (EBF) de Campomanesia guazumifolia
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