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A todas as crianças que esperam
dos pais, educadores e autoridades
as mudanças de atitude necessárias
para continuidade da vida humana
neste planeta.

Apresentação
Como uma empresa de geração de conhecimento para o desenvolvimento da agricultura
e da pecuária brasileiras, a Embrapa colabora na preparação das novas gerações para o
grande desafio do desenvolvimento com sustentabilidade.
Conscientizar a população do seu papel no meio ambiente é fundamental para o
desenvolvimento e a promoção do uso racional e sustentável dos recursos naturais – o solo, a
água, o ar, a fauna e a flora. Isso é particularmente importante no Cerrado brasileiro, em
especial pela fragilidade, diversidade e beleza desse bioma.
Neste livro, a Embrapa apresenta as riquezas e os modos de vida na região do Cerrado,
valorizando a agricultura e reconhecendo o papel do produtor rural como guardião dos
recursos naturais.
A primeira edição desta obra foi dedicada ao Município de Luís Eduardo Magalhães,
situado na região oeste do Estado da Bahia, em pleno Cerrado. Ela foi desenvolvida pela
Embrapa Solos e pela Associação de Plantio Direto no Cerrado, com a ajuda de professoras
e professores do ensino fundamental local e o apoio da prefeitura e de empresas da iniciativa
privada (Dow Agrosciences e Galvani Fertilizantes).
Nesta segunda edição revista e atualizada, a Embrapa Solos e a Embrapa Informação
Tecnológica consolidam as ações que visam ao aumento da percepção ambiental e à inserção
dos conceitos de agricultura sustentável, considerados essenciais para a preservação do
Cerrado brasileiro.
Este livro, dirigido às futuras gerações, é um modesto passo na unificação da sociedade
em torno da conservação dos recursos naturais, em especial da água e do solo, e espelha a
crença no poder das crianças e jovens de mudar o mundo e garantir a vida no futuro.

Maria de Lourdes Mendonça Santos Brefin
Chefe-Geral da Embrapa Solos
Fernando do Amaral Pereira
Gerente-Geral da Embrapa Informação Tecnológica

Prefácio
Este livro tem o objetivo de desenvolver a percepção do ambiente e a conscientização
sobre os principais processos ambientais.
É apresentado na forma de caderno interativo, sendo um convite ao leitor para que
interaja com os conteúdos, construindo o conhecimento por meio da investigação, curiosidade
e vontade de aprender.
Pela observação local, o leitor passa a explorar o seu cotidiano e suas vivências,
apresentando questionamentos, julgamentos e ações; desse modo, os conceitos adquiridos
pelas experiências são transformados em conceitos científicos. Espera-se que, a partir disso,
ocorra uma mudança de atitude de si mesmo, assim como de seus familiares, vizinhos,
comunidades, escolas, etc.
O conteúdo foi organizado da visão global para a local, enfocando os fenômenos da
natureza e a inter-relação destes com o homem no tempo, clima, espaço, cultura e economia.
Esta obra faz um movimento que possibilita, dentro de cada assunto, entender as relações
individuais e coletivas dos eventos naturais e antrópicos, que a humanidade produz e vivencia
para sua própria sobrevivência, ou mesmo, para o seu fim.
Sabe-se que a mitigação desses eventos poderá produzir uma sobrevida humana maior.

Teresa Elaine Talarico
Editora Técnica
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Capítulo 1

APERTEM
O CINTO
Percebendo a dimensão do universo

Via Láctea: uma galáxia no universo
O universo é infinitamente grande e difícil de ser estudado. A curiosidade
a respeito dele vem desde as primeiras civilizações, mas pouco se descobriu.
Apenas na primeira metade do século XX, estudiosos fizeram descobertas
representativas para nossa melhor compreensão. Descobriram que a partir de
uma grande explosão, chamada Big Bang, toda a matéria que estava concentrada
em um único ponto se expandiu. Com a expansão, a matéria e a energia formaram
as galáxias. Muitas galáxias!
Nas galáxias estão estrelas, planetas, poeira e outros corpos celestes
aglomerados pela força gravitacional, em movimento rotativo e com um centro
comum.
As galáxias apresentam formas espirais, elípticas ou irregulares. Entre elas
está a nossa galáxia, a Via Láctea, que contempla cerca de 200 bilhões de estrelas
e tem a forma espiral.
Em sua borda, encontra-se o nosso sistema solar. É nesse sistema que ficam
os planetas que conhecemos e, entre eles, a Terra, nosso planeta.

DE ACORDO COM O TEXTO, DESENHE ABAIXO O UNIVERSO:
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