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Texto base da disciplina de Geografia: O ciclo da água 
 

ATIVIDADES 
 
1 – Copie e leia o texto abaixo.  
 

Ciclo da Água 
 

A água é um bem comum a todas as pessoas, além de ser indispensável a todas as 
formas de vida que estão dispersas ao decorrer da extensão da crosta terrestre. As águas 
contidas no planeta constituem a hidrosfera e essa corresponde à parte líquida que se encontra 
em diversas partes, como oceanos, mares, rios, lagos, geleiras, além da atmosfera. 

Podemos encontrar a água em três estados físicos: líquido, gasoso e sólido. O conjunto 
das águas contidas no planeta desenvolve uma interdependência, isso ocorre por meio dos 
processos de evaporação (quando a água a partir do calor do sol evapora, ou seja passa para o 
estado gasoso), precipitação (quando a água volta para a terra em estado líquido através das 
chuvas), infiltração 9quando a água entra na terra para formar os lençóis freáticos, são as águas 
subterrâneas) e escoamento, que se configuram como uma dinâmica hidrológica. Em outras 
palavras, a água que hoje está em um lençol freático logo mais poderá estar na atmosfera ou 
mesmo em uma geleira. 

O processo que dá origem ao ciclo da água ocorre em todos os estados físicos. Para 
conceber esse fenômeno é preciso que outro elemento provoque, nesse caso, é motivada pela 
energia da irradiação solar. 
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