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você abriu este livro porque algo lhe chamou a atenção: o títuro, a
ilustração da capa ou até mesmo as cores. Também pode ser porque o
seu professor pôssou uma atividade (o que é uma boa razão!). Seja
qgal for o motivo, você já está aqui! Então, aproveite para ler e
descobrir muitas coisas'interessantes sobre a biodiversidade do
Cerrado.

Este livro faz parte do projeto de Pesquisas Ecológicas de Longa
Duração (PELD)desenvolvido no Parque Nacional das Emas o PELD
EMAS e fìnanciado pelo conselho Nacional de Desenvolvimento
CientífÌco e Tecnológico, o CNPq. A maioria dos projetos de pesquisa
científica duia de dois a três anos, mas as pesquisas do tipo PELD são
realizadas por um longo período, geralr,nente por mais de 10 anos! O
CNPq é uma agência do Governo Federal que financia pesquisas em
todo Brasil.

No PELD EMAS participam pesquisadores da Universidade
Federalde Goiás que estudam as plantas, os anfÍbios, as mariposaS, os
insetos aquáticos, os ácaros, as aves e os morcegos do Parque das
Emas. Entre uma pesquisa e outra, um papo daqui e dali, resolvemos
contar para vocês um pouco do que já Se sabe sobre a biodiversidade
do Parque e do seu entorno. Para isso, contamos com a contr:ibuição
de pesquisadores do lnstituto onça-Pintada e do Núcleo de pesquiias
em Limnologia, lctiologia e Aquicultura, o Nupélia, da universidade
Estadualde MarÍngá.

. Aquivocê vai encontrar informações sobre o parque das Emas e
como são realizadas as pesquisas ecológicas de longa duração. Você
vai descobrir que gosto ruim salva a pele das mariposas, que os
tricópteros constroem casinhas que parecem joias e que ema e veado
podem ser parceiros na natureza!Vai conhecer uma espécie nova de
rã, outra que parece.ter quatro olhos e aves noturnascom olhos que
brilham de noite! Prepare-se para descobrir que os morcegos e os
peixes comem diversos tipos de alimentos. E tem mais: você vai
entender que o fogo pode ser bom para algumas plantas do cerrado
propriamente dito.

E aí?! Bateu aquela curiosidade? Já está na hora de começar a
leitura. Então vamos, pois a biodiversidade está à suà espera!
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