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O CICLO DA ÁGUA
O ciclo da água, também conhecido como ciclo hidrológico, refere-se ao movimento contínuo que a
água faz pelo meio físico e pelos seres vivos do ecossistema, passando através da atmosfera, hidrosfera,
litosfera e biosfera. Trata-se, portanto, de um importante ciclo biogeoquímico que faz com que esse
indispensável recurso natural esteja constantemente no ambiente.
Etapas do ciclo da água:
O ciclo da água, também chamado de ciclo hidrológico, ocorre por meio das mudanças
dos estados físicos e da movimentação da água pelos seres vivos e pelo meio ambiente. Esse ciclo depende
diretamente da energia solar, dos movimentos de rotação da Terra e, até mesmo, da gravidade.

Sol é o responsável por proporcionar energia para que o ciclo aconteça. Sua luz provoca a evaporação
da água presente na superfície terrestre. Em alguns locais, no entanto, a neve e o gelo sublimam, passando do
estado sólido para o vapor, pulando as fases de fusão (sólido para o líquido) e de evaporação.
A água, agora em estado gasoso, sobe para camadas mais altas da atmosfera, onde a temperatura é mais baixa.
Ao alcançar determinada altitude, essa substância passa do estado de vapor para o líquido (condensação) e forma
as nuvens, que são, na realidade, uma grande quantidade de gotículas de água. Em locais frios, essas gotículas
podem solidificar-se e dar origem à neve ou ao granizo.
Ao iniciar a chuva, processo também chamado de precipitação, a água começa a retornar para a superfície
terrestre e é influenciada diretamente pela gravidade. Nesse momento, ela pode atingir rios, lagos e oceanos,
infiltrar-se no solo e nas rochas ou pode ser impedida de voltar à superfície terrestre pela vegetação.
Recorte os retângulos a seguir e cole-os nos espaços correspondentes:

