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Dedico esta tese aos bichos, árvores e rios (em especial
aos mamíferos e à árvore monstra!) que habitam e
constituem o Parque Estadual Carlos Botelho. Pois este
trabalho só terá algum valor se contribuir para a sua
sobrevivência em meio à devastação humana.
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