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Nosso mundo maravilhoso

 
ocê já saiu num dia bonito – com o sol brilhando, 

a brisa a soprar, as fl ores se abrindo e os pássaros 

cantando – e se perguntou sobre o porquê de 

todas essas coisas?

Talvez tenha ouvido falar que as fl ores e os pássaros 

dependem uns dos outros, mas não sabe por quê. A 

verdade é que tudo na Terra – as fl ores, os pássaros e 

inclusive o vento – está intimamente relacionado.

Eu sou Dennis Driscoll e lhe servirei de guia 

enquanto exploramos o meio ambiente, termo 

que é usado para indicar todas as coisas à nossa 

volta e como elas interagem.

vamos aprender sobre a vida na Terra, os 

oceanos e os animais. vamos explorar cidades, 

fazendas, desertos e fl orestas tropicais. Estudaremos 

o ar e coisas interessantes (como os tornados!) que, 

às vezes, ele provoca. E este é apenas o começo.

v
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Aprenderemos como o meio ambiente nos ajuda e 

como podemos ajudar a protegê-lo. Em primeiro lugar, 

compreendendo as mudanças que estão ocorrendo à 

nossa volta; em seguida, examinando algumas coisas que 

podemos fazer para tornar o planeta um lugar melhor.

Se todo esse estudo lhe parecer um pouco cansativo... 

não se preocupe! Uma das melhores maneiras de 

aprender é tentar fazer as coisas, e este livro propõe muitas 

experiências divertidas. Michael, meu fi lho, que é um 

cientista em formação, sugeriu uma série de experiências 

na seção “Descubra você mesmo”, para fazer em casa ou 

na escola. Ele vai lhe mostrar, também, como você pode 

se tornar um ambientalista – alguém que ajuda a cuidar do 

meio ambiente – nas seções “Como você pode ajudar!” e 

“Proteja a Terra!”.

Mais uma coisa: em todo o livro, as palavras novas ou 

difíceis aparecem em negrito, para que você possa 

consultá-las no “Glossário”, no fi nal do livro.

Chega de conversa! vamos em frente! Temos um mundo 

inteiro a explorar.
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Á 
gua, água, água, por toda parte... disse certa vez um famoso poeta, 

e ele tinha razão. Pode parecer que a água não está em todos os 

lugares, mas está, mesmo quando não podemos vê-la nem senti-la. 

A água tem três estados físicos: líquido (que geralmente chamamos 

de “água”); gasoso (vapor d’água) e sólido (gelo).

Em estado líquido ela é encontrada nos oceanos, lagos e rios. E também nas 

gotas de chuva que caem e nas gotículas que formam as nuvens. O que 

vemos quando olhamos para uma nuvem, na verdade, são bilhões de 

gotículas de água.

Falando sobre a água
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