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RESUMO   
 

 

Ciclo da água 
 

 
O ciclo da água mostra o caminho da água no ambiente: sua forma gasosa, após condensada, sofre 

precipitação, e então em seu estado líquido, pode evaporar ou se infiltrar no solo formando lençóis freáticos. 

Ele pode ser dividido em ciclo curto da água, quando não há presença de seres vivos, ou ciclo longo da 

água, no qual os seres vivos participam com a transpiração. 

 

Desse modo, as etapas importantes do ciclo da água são: 

• Evaporação 

• Transpiração 

• Condensação 

• Precipitação 

• Infiltração 

 

Ação do Homem no ciclo da água 
 

• Desmatamento  Prejudica a etapa de transpiração e infiltração, visto que as raízes dos vegetais  

facilitam a passagem da água por entre o solo.  

• Crescimento urbano desordenado  Impermeabilização do solo.  

• Emissão de gases poluentes 

o Chuva Ácida: Há o aumento de óxidos na atmosfera, como o NOX, SOX, que reagem com a 

água, formando HNO3 e H2SO4. A água da chuva se acidifica, podendo danificar prédios e 

monumentos, além de poluir corpos de água e o solo. 

o Agravamento do Efeito Estufa: O efeito estufa é um efeito natural, responsável por manter a 

temperatura na Terra constante, porém com a emissão de gases estufas, como o gás 

carbônico e o metano, esta função de reter calor tem se agravado, aumentando a 
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temperatura do planeta. Com isso, há o derretimento de calotas polares e alterações 

climáticas.  

 

Como manter o ciclo da água 
 

• Respeitar os limites do planeta 

• Controle das emissões de gases poluentes 

• Novas técnicas de produção 

• Produção de materiais menos poluentes 

 
 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Os humanos participam do ciclo da água, uma vez que usam essa importante substância e, depois, 

devolvem-na para o ambiente. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que não indica uma forma 

de liberação da água pelos humanos: 

 

a) Respiração. 

b) Transpiração. 

c) Eliminação das fezes. 

d) Eliminação da urina. 

e) Gutação. 

 

2. Durante o ciclo da água, observamos a formação de nuvens, que ocorre graças à transformação do 

vapor de água em pequenas gotículas. Essa mudança do estado gasoso para o líquido é chamada de:  

a) evaporação. 

b) solidificação. 

c) sublimação. 

d) fusão. 

e) condensação.  
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios  
 

1. e 

Todos os processos são correspondentes ao ser humano, exceto gutação, que é característica dos 

vegetais.  

 

2.  e 

A mudança do estado gasoso para o líquido é conhecida como condensação ou liquefação.  

 
 


