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Para Octaviano e Ton;
Dirce, Kelly e Elio.

A todas as crianças e famílias 
que amam e amarão o Cerrado.



EU DESCOBRI SEMENTES DE 
CAPINS NO CERRADO



AS SEMENTES DE UM DELES SE 

ENROLAM E DANÇAM NA TERRA...



TEM UM CAPIM CHEIO DE 

BOLINHAS QUE PARECE UM COLAR



ATÉ ACHEI BRINCOS DE 

PRINCESA..



TEM SEMENTES QUE SÃO 

FLECHAS PEQUENINHAS..



TEM SEMENTES QUE SÃO 
ENCONTREI UM CAMPO 

CHEIO DE RABOS DE RAPOSAS.. 

ERAM CAPINS!



TINHA CAPIM QUE
PARECIA ORELHA DE COELHO



OLHEI PARA UMA GRAMÍNEA 

E PENSEI: VASSOURA!



QUANDO FUI PEGAR EM UMA 

DELAS, UMA SURPRESA! 

ELA SE DESMONTOU COMO 

PEQUENAS PECINHAS ROXAS



TEM UMAS MACIAS QUE 

PARECEM NUVENS NO CÉU...

ELA SE DESMONTOU COMO 

PEQUENAS PECINHAS ROXAS



E UMA DELAS, QUE BELEZA!

ERA DOURADA COMO O SOL..



QUERO DESCOBRIR MAIS 
PLANTAS NO CERRADO

MUITOS ENCONTROS EM UM 
PASSEIO...



Sobre o livro 

A ideia do livro nasceu em 2021 durante uma palestra quando Alexandre 
Sampaio comentou sobre a falta de livros infantis sobre as gramíneas do 
Cerrado. Realmente, o Octaviano, meu filho, não teve um livro assim. Ele 
estava sempre comigo e com o Chesterton em aulas de campo, mas ele 
realmente não leu um livro com essas informações. 

Então escrevi o texto, entrei em contato com o Tiago, que participou do 
projeto “Abrindo as janelas do Cerrado: Vegetação Herbácea - Arbustiva do 
Cerrado com Potencial Ecológico e Paisagístico” e ele aceitou realizar as 
ilustrações. Conversamos por WhatsApp, enviei para ele fotos e vídeos das 
gramíneas para inspiração, trocamos ideias e ele usou sua imaginação e o 
grande talento. 

Tiago me enviou algumas imagens dias mais tarde. Produzir o livro foi um 
processo muito tranquilo e que me proporcionou momentos de alegrias e 
satisfação.

Este livro apresenta algumas das muitas gramíneas que temos no Cerrado. 
Se você deseja descobrir mais sobre as sementes de capins do Cerrado 
pode encontrar informações no livro on-line “Ervas e Arbustos para 
Restauração do Cerrado: Semeadura Direta” e no “Vereda: Guia de campo”. 
Além desses, recomendo “Gramíneas do Cerrado” e “Guia de Gramíneas do 
Cerrado”.

 Existem outros livros sobre o assunto que podem auxiliar neste processo, 
mas ainda precisamos de muitas informações.
 Espero que estas publicações ajudem em sua motivação para este 

processo de escrita. 

Jaqueline Coêlho Santana, obrigada, por com carinho, realizar a revisão do 
texto do livro. Gostaria de agradecer à Rede de Sementes do Cerrado por 
aceitar publicar esta obra.
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