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Figura 1. Relação entre a largura do cefalotórax e a razão entre PAR (perímetro de ação das raízes) e PAI
(perímetro do tronco da árvore na altura onde o indivíduo foi encontrado) em jovens e adultos de
Heterophrynus longicornis.
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