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 A Embrapa Solos, líder na elaboração deste caderno interativo, tem por missão 
viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação em solos e sua interação 
com o meio ambiente. Seu objetivo principal é pautado no conhecimento e no uso do 
recurso solo para fazer face aos grandes desafios nacionais e globais, garantindo a 
sustentabilidade da agricultura nos trópicos em suas três dimensões: social, econômica 
e ecológica. Para isso, atua de forma transversal aos diferentes temas ecológicos e 
em parceria com outras unidades da Embrapa e instituições de pesquisa e de ensino.

 Esta publicação é fruto dessa atuação, pela qual os conhecimentos adquiridos 
no estudo dos recursos solo e água e de suas interações com o ambiente contribuem 
para a compreensão da complexidade do Bioma Mata Atlântica, prevenindo os impactos 
ambientais negativos e valorizando os serviços ecossistêmicos.

 Assim, atende à premissa básica da educação ambiental, que é de conhecer 
melhor os recursos naturais para bem utilizá-los. Levar esse conhecimento a estudantes 
do ensino fundamental por meio de conceitos, definições e atividades interativas, 
proporciona o aprendizado necessário para que as gerações futuras sejam gestoras 
conscientes nas áreas de Mata Atlântica, que é o bioma mais afetado pelas mudanças 
de uso da terra (desmatamentos, adoção de sistemas de manejos inadequados do 
solo, erosão, assoreamento e contaminação de córregos, rios e aquíferos), afetando 
a qualidade de vida das populações que dependem desses recursos naturais.

 Para elaborar este caderno interativo, dedicado à Mata Atlântica, a Embrapa 
Solos contou com a colaboração da Embrapa Meio Ambiente, da Secretaria de Educação 
de São José do Rio Preto, SP, dos departamentos de Geologia e de Geografia da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e do Departamento de Engenharia 
Sanitária e Meio Ambiente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Contou 
ainda com a participação de professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental 
de São José de Ubá, RJ.

 Espera-se que os estudantes do ensino fundamental aprendam de forma lúdica 
conceitos essenciais sobre a importância da conservação do solo e da água para garantir 
nossa vida atual e futura aqui na Terra. 

Maria de Lourdes Mendonça Santos Brefin 
Chefe-Geral da Embrapa Solos



Esta publicação é resultado de um trabalho de parceria entre técnicos e 
pesquisadores de várias instituições estaduais e federais, sob a liderança da Embrapa 
Solos. Foi planejada com o propósito de formar conceitos e valores sobre o ambiente 
em que vivemos. É também um complemento paradidático aos professores do 
ensino fundamental, principalmente os regentes do 5o ano, os quais atuarão como 
multiplicadores dos conhecimentos aqui contidos.

Ao explorar vários conteúdos ligados à natureza, como o Universo e sua dinâmica, 
o uso adequado e sustentável da água e do solo, a questão da biodiversidade e a 
recuperação de uma bacia hidrográfica, crianças de 9 a 12 anos poderão identificar 
esses problemas na própria realidade e aprender a lidar com eles. Experimentarão, na 
prática, de forma muitas vezes lúdica, a não jogar lixo no chão, a evitar queimadas, 
a não poluir os rios, a não desperdiçar água, enfim, a respeitar o meio ambiente, 
zelando, principalmente, pelo seu equilíbrio e sua preservação. E irão se descobrir 
como um dos elementos vivos do planeta. Além disso, mudarão de atitude e passarão 
a atuar como transmissores desse novo comportamento.

Neste caderno interativo, foram exploradas apenas questões genéricas, que 
oportunamente poderão ser adaptadas pelo professor. Assim, o viés local precisa 
ainda ser construído, uma vez que qualquer programa de educação ambiental tem 
de levar em conta os contextos social, econômico, cultural e ambiental da localidade 
onde estão inseridos o aluno, o professor, a escola e a família.

Todo o material interativo foi formulado com base nas ideias pedagógicas 
do construtivismo e estão de acordo com os parâmetros curriculares nacionais, 
apresentados pelo Ministério da Educação, o qual propõe “incluir a temática do Meio 
Ambiente como tema transversal dos currículos escolares, permeando toda a prática 
educacional”.

Os autores
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(Cristina Mel)

Salvem o nosso planeta
Salvem o nosso país
Salvem a nossa Amazônia
O nosso verde está por um triz

O mico-leão-dourado
O boto-rosa também
O Dedo de Deus já furou
O homem mexeu, destruiu, disputou

Salvem meu futuro
Eu quero um amanhã sem medo
Sem crianças pelas ruas
Pedindo um pedaço de pão

Salvem meu futuro
Eu quero respirar ar puro
Quinhentos anos, quero bis
Dá tempo de ser feliz

Deus, ilumine esta nação
Põe amor nos corações
Dos que governam
A minha, a nossa pátria amada

Deus, ilumine esta nação
Põe amor nos corações
Dos que governam
A minha, a nossa pátria amada
Brasil

Salvem meu futuro
Eu quero um amanhã sem medo
Sem crianças pelas ruas 
Pedindo um pedaço de pão

Salvem meu futuro
Eu quero respirar ar puro
Quinhentos anos quero bis
Dá tempo de ser feliz

Deus, ...................................



Universo, um Mundo Perfeito
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Minha Terra, Meu Futuro

Desde a Antiguidade, a humanidade 
tem apresentado muita curiosidade 
pelo Universo. Muitos estudos foram 
realizados e, graças a eles, atualmente 
podemos entender um pouco da sua 
dinâmica. Mesmo assim, estamos 
ainda muito distantes de descobrir 
todos os seus mistérios.

A Astronomia mudou toda a visão 
que se tinha do mundo e de muitas 
coisas que nele existem. É com sua 
ajuda que podemos entender onde 
estamos nesse espaço infinitamente 
grande, a origem, a evolução e a his-
tória do mundo. Graças à Astronomia, 
foi possível avançar nos estudos da 
Matemática, da Física, da Química 
e da Biologia.

Existem algumas hipóteses so-
bre a origem do Universo, mas 
muitos cientistas modernos 
aceitam a teoria conhecida 
como Big Bang (grande explo-
são). Ao se falar em Universo, 
ainda existem várias dúvidas so-
bre seu tamanho, sua forma, etc. 
Contudo, o conhecimento huma-
no ainda não tem uma resposta 
concreta e absoluta sobre esses 
questionamentos, pois as respostas 
podem ser repensadas a cada nova des-
coberta.

O tamanho do Universo é tão grande 
e tudo tão distante que talvez a vida 
toda do nosso planeta não seja suficiente 
para completar todas as descobertas que 
ainda estão praticamente começando. 
Por enquanto, o ser humano conseguiu 
tão somente chegar ao nosso satélite, a 
Lua, e mandar robôs para nosso vizinho, 
o planeta Marte.

O Big Bang teria sido a grande 
explosão que aconteceu há aproxima-
damente 15 bilhões de anos, criando 

assim o tempo, o espaço, a energia 
e a matéria. Depois de bilhões de 
anos, as estrelas foram se forman-

do e ficando mais distantes 
do centro da explosão. 
Em seguida, formaram-se 

as galáxias: cerca de 100 
bilhões. Habitamos uma, 

conhecida por Via Láctea, 
que quer dizer “caminho do 

leite”, por apresentar uma 
mancha branca leito-

sa. No folclore bra-
sileiro, é chamada 
de “Caminho de 

São Tiago”. O grande 
pesquisador da Idade 

Média, o astrônomo, 
físico e escritor Galileu 

Galilei (1564–1642), 
quando a viu pela pri-
meira vez, assinalou 
como se fosse um 

“enxame de estrelas”.

Cada galáxia é formada 
por bilhões de estrelas, de gases, 

de poeira, de corpos sem luz própria e 
nebulosas (grandes nuvens formadas 
por gases e poeira em abundância), 
que são mantidos agrupados pela gra-
vidade orbital. A Via Láctea é parte de 
um aglomerado de cerca de 30 galáxias 
conhecidas como Grupo Local, que, 
juntando-se a outros grupos, formam 
os superaglomerados, em densos ca-
minhos em torno de espaços negros e 
vazios.




