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Figura 1. Variação da carga alar de diásporos alados de Mimosa cf. guilandinae (Fabaceae) em diferentes
posições da vagem.
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Figura 2. Variação da força necessária para destacar diásporos localizados em diferents posições da
vagem de Mimosa cf. guilandinae (Fabaceae).
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