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A meus pais, Luiz e Mari, aqui eternizados.
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Apresentação
Humberto e Camila são os personagens principais desta deliciosa viagem
pela ecologia dos rios. Levados pelos avós para férias no Pantanal, os jovens
vivem muito mais que um simples passeio. Guiados pela bióloga Cíntia, eles
entram em contato com a biodiversidade da bela região e aprendem com detalhes curiosidades sobre a vida dos insetos aquáticos.
A obra encanta não só por proporcionar aos leitores uma série de conhecimentos ecológicos, mas por aproximar dos valores da natureza e das
comunidades tradicionais uma geração cada vez mais voltada para os centros
urbanos e para a tecnologia. A consciência ambiental é transmitida de forma
lúdica, mas comprometida com a adequação dos conceitos e a qualidade das
informações.
A Embrapa tem o prazer de apresentar esta história e seus ensinamentos
sobre os rios e seus habitantes e sobre o respeito ao meio ambiente.

José Robson Bezerra Sereno
Chefe-Geral
Embrapa Cerrados
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Provas de fim de ano. Ufa! Depois delas vêm as férias, pensou Humberto, com
um frio no estômago de tanta alegria. Mal podia esperar para ir à casa dos avós, no
interior.
Todos os anos, ele e Camila, sua irmã, passavam as férias de verão com os
avós. Porém, os pais exigiam que tirassem notas boas nas provas, por isso mesmo
esforçavam-se muito nos estudos para não correrem o risco de ficar sem este encontro tão esperado.
– Este ano, vovô Luiz e vovó Mari têm uma novidade para vocês – disse a mãe
de Humberto –, vão encontrá-los em um local onde a natureza foi tão generosa que
foi batizado de Bonito.
– Bonito?! – exclamaram as crianças – que nome mais estranho. Onde fica?
– Fica no Estado do Mato Grosso do Sul. Da nossa cidade, são quase dois dias
de viagem de carro. Mas como vocês estão grandes, pensei em mandá-los de avião
– disse o pai.
– Avião?! Oooooba!!! – gritaram em uma só voz.
– Legal, né?! Pois, terminem o jantar e depois vamos arrumar as malas. Amanhã à tarde vocês voam para encontrar seus avós.
– Mas nós vamos sozinhos, mãe?
– Claro. As companhias aéreas possuem pessoal treinado no acompanhamento
de crianças, para quando viajam sozinhas. Vocês estarão em boas mãos e ficarão
juntos, cuidando um do outro. Seus avós foram para lá há alguns dias e encontrarão
vocês.
As crianças não se aguentavam de alegria, a todo momento faziam novas
perguntas aos pais, que respondiam aos poucos para aumentar a curiosidade deles
sobre a viagem.

