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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados de uma pesquisa, de cunho 

qualitativo sobre as contribuições da física na questão ambiental, na qual, pretende – se 

analisar os fenômenos físicos encontrado na natureza, como o ciclo hidrológico, e 

conscientizar as pessoas do risco em que o Homem tem colocado o meio ambiente em que 

vivemos tornando a vida cada vez mais difícil no mesmo. Os estudos sobre os impactos 

ambientais têm crescido a cada ano que passa em quase toda parte do planeta terra, isto é 

notado quando observamos noticias nos jornais de grandes circulações as autoridades se 

preocupando com a questão ambiental uma vez que o mal cuidado da mesma pode trazer 

prejuízos para uma grande massa popular. O foco desta pesquisa é conhecer um pouco  sobre 

os impactos ambientais e,  mostrar a importância da preservação do meio ambiente como 

forma de prevenção de muitos  fatores que pode vir a causar danos a natureza mudando as 

características físicas da mesma. 

 

Palavras Chaves:  meio ambiente – preservação e prevenção 
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ABSTRACT 

 

 

 

This paper aims to present the results of a survey, a qualitative about the 

contributions of physics in environmental issues, which aims - to analyze the physical 

phenomena found in nature, as the hydrological cycle, and raise awareness of risk that man 

has put the environment we live in making life increasingly difficult in it. Studies on the 

environmental impacts have grown with each passing year almost everywhere on the planet 

earth, it is noticed when looking at news in the newspapers of large circulation authorities are 

concerned about environmental issues since evil can bring the same care damage to a large 

mass popular. The focus of this research is to know a little about the environmental impacts, 

and show the importance of environmental preservation as a means of preventing many 

factors that might cause damage to nature by changing the physical characteristics of the same  

 

Keywords: environment - preservation and prevention  
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

A preservação do meio ambiente tem sido alvo de grandes polêmicas entre os países, 

mas nem todos querem criar políticas publicas para a questão ambiental. As decisões tomadas 

estão caminhando de formas burocráticas por partes dos governantes ficando somente no 

papel e deixando de lado a importância principal para a vida humana que é dependente da 

natureza e do que nela existe. Nos dias atuais o mundo tem presenciado grandes tragédias 

acontecendo de formas desastrosas como, por exemplo, os vulcões, furacões, marés gigantes 

nos oceanos, enchentes nos rios por causa das chuvas que estão acontecendo em períodos 

prolongados causando alagamentos nas cidades, e até mesmo uma novidade que vem 

acontecendo em alguns lugares no Brasil que sãos os deslizamentos de terra os quais acabou 

com varias vidas de cidadãos brasileiros. Diante desse contexto cabe não só as autoridades, 

mas cada cidadão dar sua parcela de contribuição para amenizar os problemas da questão 

ambiental. 

As pesquisas referentes a este trabalho têm como objetivo esclarecer a importância 

da preservação como forma de prevenção, e mostrar os danos que podem surgir ao longo do 

tempo devido à falta de cuidado do Homem para com o meio ambiente. 
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1. ECOLOGIA, MEIO AMBINTE E A FISÍCA. 

 

 

 

Ecologia, segundo a enciclopédia Barsa (2001), a palavra de origem grega 

―oikos‖[que significa ―casa,moradia‖]e ―logos‖[quer dizer ―estudo‖], é uma ciência que 

estuda a relação dos seres vivos com o meio ambiente que habitam como a fauna, flora, água 

e o solo. 

A ecologia é uma ciência multidisciplinar que envolve biologia vegetal e animal, 

taxonomia, fisiologia, genética, comportamento, meteorologia, química, matemática, física, 

geologia, sociologia, antropologia, e eletrônica. Quase sempre se torna difícil delinear a 

fronteira entre a ecologia e qualquer dessas ciências, pois todas têm influencia sobre ela. 

De acordo com a definição do Conselho Nacional do Meio Ambiente [CONAMA], o 

termo meio ambiente é o conjunto de condições, lei, influencia e infra-estrutura de ordem 

física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas sobre a 

terra. 

Conforme os parâmetros curriculares nacionais PCNs (1998), ‖o termo meio 

ambiente, tem sido utilizado para indicar o espaço (com seus componentes bióticos e 

abióticos e suas interações) em que o serviço se desenvolve traçando energia e interagindo 

com ele sendo transformada e transformando-o‖. 

Segundo Bonjorno (1988) a física é uma ciência que investiga os fenômenos da 

natureza, destacando-se na analise de aspectos de materiais de energia e do movimento dos 

fenômenos mecânicos, térmicos, luminosos, elétricos e magnéticos. Além de seu próprio 

campo de pesquisa ela auxilia outras ciências da natureza, como a química a astronomia a 

geografia e a biologia. 

De acordo com os parâmetros curriculares nacionais PCNs (1999,228), o ensino de 

física deve contribuir para a formação de uma cultura cientifica efetiva, que permite ao 

individuo a interpretação dos fatos, fenômenos e processos naturais. 
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2. A QUESTÃO AMBIENTAL 

 

 

 

Desde a década de 1990, a Organização das Nações Unidas (ONU) promove a cada 

dez anos, conferências internacionais para discutir e propor soluções para as questões 

ambientais. De acordo com os parâmetros curriculares nacionais PCNs (1998,173),‖a 

perspectiva ambiental consiste num modo de ver o mundo no qual se evidenciam as inter-

relações e a interdependência dos diversos elementos na constituição e manutenção da vida‖ 

As questões ambientais ganharam impulso com o Eco-92, uma conferencia de 

importantes decisões. Os documentos ratificados durante o evento são utilizados até hoje 

como referência para as discussões das questões ambientais nas quais os três documentos 

refere-se ao desenvolvimento sustentável. 

 Convenção do clima, que tem como propósito reduzir a emissão de poluentes 

que alteram o clima do planeta. 

 Convenção das florestas, que prevê o manejo sustentável desse recurso natural, 

bem como a eliminação de barreiras comerciais da madeira e a borracha natural produzidas de 

forma racional, sem prejuízos ao meio ambiente. 

 Convenção da biodiversidade, que prevê a preservação da vida de todos os 

seres, e não apenas do ser humano, com vistas a defender a biodiversidade e o equilíbrio 

ecológico entre as diferentes espécies. 

É certo que à medida que a humanidade aumenta sua capacidade de interferir na 

natureza, suas necessidades são cada vez mais crescentes, capaz de fazer surgir tensões e 

conflitos com relação ao uso dos espaços e dos recursos existentes. 

Segundo Arlindo (2004,221), ―a carta magna de D. João VI já falava sobre a 

importância de proteção da flora e da fauna para as gerações futuras‖. 

Um dos instrumentos legal mais eficaz e duradouro tem sido o código florestal, lei 
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federal nº4771/1965, e alterada pelas leis nº. 7803/1989 e 7875/1989. Esse código reconhece 

as florestas como bens comuns a todos os habitantes do país e estabelece como de preservação 

permanente uma faixa de terra que varia de trinta a seiscentos metros de largura das margens 

dos rios, ou de qualquer corpo d’água, os topos dos morros as encostas com declive de 45º ou 

100% das  restingas fixadoras de dunas e estabilizadores de manguezais. 

Portanto um dos principais instrumentos básicos para o controle dessas áreas é a 

fiscalização, essa fiscalização é de responsabilidade do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) através de seus pontos regionais de apoio, 

controlando a fauna e a flora de desmatamentos ilegais e a caça de animais silvestre. Pois a 

legislação que dá suporte ao IBAMA é ampla e rigorosa, sujeitando o infrator a medidas 

primitivas que passam por multas, prisão, penas alternativas e medidas compensatórias, 

porem a nossa realidade é bem diferente onde o comprimento das leis ainda não é uma 

realidade. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais PCNs (1998,175) 

 

A falta de articulação entre ações sistemáticas de fiscalizações, legislações e 

implantação de programas específicos que caracterizam uma política ambiental 

adequada, além da falta de valorização por parte de todos, induzirem esses grupos a 

deixar essas áreas devastadas o que custará cara a saúde da população e de cofres 

públicos.‖ 

 

Diante do confronto do crescimento e da riqueza de nossa sociedade sem 

a menor preocupação com o prejuízo na conservação dos recursos naturais. Surge a discussão 

de como devemos viabilizar o crescimento econômico, explorando os recursos naturais de 

uma forma, sem causar grandes prejuízos ao meio ambiente. 
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3. IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

 

 

A palavra impacto tem o significado de choque, colisão (Branco 1988,18) define 

impacto ambiental como uma espécie de trauma ecológico que se segue ao choques causados 

pela ação humana em desarmonia com as características e o equilíbrio do meio ambiente. 

Os impactos também podem ser causados acidentalmente através de fenômenos 

naturais e também através de indícios de choques de grandes meteoritos e núcleos de cometas. 

O modelo de desenvolvimento da sociedade contemporânea tem provocado impactos 

ambientais em todo o planeta. O esgotamento de recursos naturais, como petróleo e gás 

natural, a escassez de água potável e o desmatamento são algumas das questões mais 

importantes e que vem preocupando muito a nossa sociedade. 

Os avanços tecnológicos juntamente com o estudo da ciência podem contribuir para 

a defesa dos recursos naturais diminuindo as conseqüências maléficas que o planeta possa vir 

a sofrer por causa das ações da humanidade em desfavor com a natureza.   

 

 

3.1  AQUECIMENTO GLOBAL 

 

É um fenômeno climático caracterizado pelo aumento da temperatura média do 

planeta. O aquecimento continuo ameaça a vida de espécies de vegetais e animais e pode 

provocar um desastre global. O derretimento das calotas polares já é visível em várias regiões, 

como na costa da Groenlândia, onde a espessura das camadas de gelo  retraiu 42% nos 

últimos 40 anos. 

As coberturas de neves em outras regiões sofreram reduções de 10 % desde a década 

de 1960. Em conseqüência os níveis de mares e oceanos subiram entre 10 e 20 cm no século 
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xx. 

As alterações nas regiões de secas e chuvas e outras conseqüências do aumento da 

temperatura global vêm causando sérios prejuízos a vida em diversas regiões do planeta como 

inundações ou desertificação em extensas áreas. 

Alguns cientistas concordam que influencia de fatores externos e internos na 

natureza podem ocasionar mudanças climáticas. As influencias externas pode ser comparada 

usando o conceito de forças radioativas, devido à radiação solar, a força radioativa de sinal 

positivo faz o planeta aquecer enquanto a de sinal negativo faz com que o planeta resfrie. As 

influencias internas são aquelas apresentadas pela humanidade sendo uma das principais a 

emissão de dióxido de carbono que sobem para a estratosfera causando o chamado buraco na 

camada de ozônio.     

 

  

Figura 1. Conseqüências do aquecimento global. Fonte: Google imagens 

 

 

3.2 -  EFEITO ESTUFA  

 

A terra é envolta uma atmosfera que retém parte da radiação solar que mantém o planeta 

aquecido. Esse fenômeno, denominado efeito estufa, é essencial para a existência da vida, e o 

excesso de gases na atmosfera intensifica o efeito estufa, aumentando o aprisionamento da 

radiação solar elevando a temperatura global. 
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Figura 2. Esquema simplificado efeito estufa. Fonte: Google imagens 

 

 

3.3 – CHUVA ÁCIDA 

 

Consiste em uma chuva, neve ou neblina com alta concentração de ácidos em sua 

composição o óxido de nitrogênio (NOX) e dióxido de enxofre (SO2), liberados na atmosfera 

pela queima de combustíveis fósseis principalmente o carvão mineral. Esses gases combinam 

com o hidrogênio presente na atmosfera sob a forma de vapor de água, resultando em chuvas 

ácidas. Quando essas chuvas caem na superfície, distorcem a composição química do solo e 

das águas, atingem as cadeias alimentares e destroem florestas e lavouras.  

Os prejuízos causados pelas chuvas ácidas podem ser diminuídos se a humanidade 

começar a diminuir o consumo de energia de fontes não-renováveis  e procurar fontes de 

energias renováveis, usarem meios de transportes que consuma combustíveis com baixo teor 

de enxofre, e manter sempre os motores dos automóveis revisados,  
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4.- POLUIÇÕES AMBIENTAIS 

 

 

 

Entende - se por poluição a emissão de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos no meio 

ambiente, afetando a vida das espécies animais e vegetais. Existem vários tipos de poluição, 

dentre elas existem três as mais importantes para a espécie humana. 

 

    

Figura 3. Lixo inserido no meio ambiente. Fonte: Google imagens 

 

 

4.1 POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA 

 

É uma das principais causadoras do aquecimento global, é provocada principalmente 

por queimadas desmatamento e queima de combustíveis fósseis (utilizado em automóveis, 

indústrias, aquecimento domésticos e outros). 

As alterações na atmosfera através de adições de poluentes como os gases, partículas 

sólidas, liquidas despejadas no ar podem provocar danos diretamente a saúde humana, e dos 

outros seres vivos que compõem o ecossistema. O ar poluído pode provocar doenças 
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respiratórias como a bronquite crônica, a asma e até câncer pulmonar. 

Uma grande conseqüência de alguns tipos de compostos liberados na natureza é o 

buraco na camada de ozônio que protege o planeta dos chamados raios ultravioletas que 

podem causar doenças como o câncer de pele. 

 

  

Figura 4. Fumaça inserida na atmosfera. Fonte: WWW.notapositiva.com 

 

 

4.2 – POLUIÇÃO DAS ÁGUAS 

 

O lançamento de efluentes industriais e domésticos e de outros resíduos compromete 

a qualidade das águas, no Brasil, mas da metade do esgoto produzido é despejado diretamente 

nas águas dos rios, lagos e oceano sem nenhuma espécie de tratamento. 

A terra é recoberta por 70% de água, mas 97.5% desse volume são imprópria para o 

consumo humano e de grande parte dos animais. Apenas 2.5% da água existente no planeta é 

doce e desse estoque, apenas 1% aproximadamente está disponível para o consumo, já que 

restantes está localizado em geleiras, cumes de montanha e lençóis subterrâneos profundos. 

De acordo com dados da Organização das Nações Unidas (ONU), cerca de 1.7 

bilhões de pessoas convivem com a falta de água, se a degradação da hidrosfera continuar no 

ritmo atual, dentro de poucas décadas  aquedutos serão mais importantes do que oleodutos. A 

falta de água pode  gerar conflitos e até guerras entre nações ao disputaram o controle da água 

,assim como disputam o petróleo. 
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Figura 5. Poluição das águas na Amazônia 

Fonte:http://veja.abril.com.br/especiais/amazonia/p042 

 

   

Figura 6. Poluição das águas no Brasil. Fonte: Google imagens 

 

 

4.3 – POLUIÇÃO DO SOLO 

 

O lixo os esgotos domésticos e industriais e os agrotóxicos são os principais 

poluentes do solo, com o crescimento populacional esse número é alarmante. Só o Brasil 

produz cerca de 230 mil toneladas de lixo diariamente quase que totalmente é destinado a 

aterros sanitários, que colaboram para a contaminação do solo e das águas. 

 



 20 

          

Figura 7. Poluição do solo. Fonte: http://www.iped.com.br/sie/uploads/9293.jpg 
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5. FONTES DE ENERGIA 

 

 

 

Desde a revolução industrial, a energia é o motor da economia moderna. O grande 

desafio deste século é à busca de fontes energéticas alternativas limpas, pois 87% de toda a 

energia usada no mundo provêm de fontes não renováveis encontradas na natureza em 

quantidade esgotável como o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. 

As energias renováveis derivam de fontes naturais e são poucas ou nada poluentes, 

como a biomassa, a energia eólica, energia solar e a hidráulica. 

No Brasil, as fontes renováveis constituem cerca de 56% da  matriz energética e as 

não renováveis altamente poluentes têm 40% participação da matriz energética nacional. 

 

 

5.1 – ENERGIA ELÉTRICA  

 

A energia elétrica é considerada uma das maiores inovações tecnológicas, e são as 

usinas hidrelétricas as principais geradoras de energia elétrica, através delas o país ocupa a 

terceira posição mundial no emprego dessa fonte de energia. As hidrelétricas brasileiras 

atendem a 92% dos domicílios do país segundo um levantamento do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 

Esta forma de energia pode ser obtida através de energia química ou da energia 

mecânica através de geradores e turbinas.  
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Figura 8.Usina hidrelétrica. Fonte: www.brasemb.or.kr/brasemb_file/Image/energia/energia.jpg 

 

 

5.2 – COMBUSTIVEIS FÓSSEIS 

 

Desde a época da revolução industrial (século XVIII) até os dias de hoje os 

combustíveis fósseis vem sendo usado em grande escala na produção de energia e também 

para locomoção de maquinas usada nas indústrias.  

O petróleo, o gás natural e o carvão mineral são combustíveis fosseis um tipo de 

energia não renovável formada a partir da decomposição de plantas e animais, acumulados no 

subsolo durante milhões de anos sendo o petróleo ainda a principal fonte de energia do 

mundo. 

O  uso progressivo de combustíveis fósseis pode gerar varias conseqüências ao meio 

ambiente devido à emissão de gases poluentes no ar através da queima desses combustíveis 

em grande escala. 

Um dos grandes problemas em relação ao uso desses tipos de combustíveis é que o 

consumo de uma região causa impactos ambientais em outra. 

           

Figura 9. Carvão vegetal, gás natural e petróleo. Fonte: Google imagens 
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5.3 – BIODIESEL 

 

O biodiesel apresenta uma alternativa ao uso de combustíveis fósseis, derivados do 

petróleo produzido a partir de gorduras animais ou de óleos vegetais como a mamona, dendê, 

soja, girassol, amendoim, pinhão-manso e outros. Apresenta três grandes vantagens, é 

renovável, biodegradável e menos poluente e, é usado puro ou misturado ao diesel, no Brasil a 

proporção de biodiesel contida no diesel vendido é de 4%  desde julho de 2009. 

Segundo a Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005, biodiesel é um ―biocombustível 

derivado de biomassa renovável para uso em motores a combustão interna com ignição por 

compressão ou, conforme regulamento, para geração de outro tipo de energia, que possa 

substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil‖. 

 

     

Figura10. Elementos usados na fabricação de biodiesel. Fonte: Google imagens 
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6. OS OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

 

 

A questão ambiental tem sido amplamente debatida por vários paises  que acreditam 

na transformação da realidade atual através da conscientização não só da parte dos 

governantes nacionais mas de órgãos competentes destacando a escola que faz parte da vida 

profissional e cultural de cada cidadão. 

Em 1972, na conferência das nações unidas  para o meio ambiente humano, realizado 

em Estocolmo, foi estabelecido um plano de ação mundial, a Declaração sobre o ambiente 

humano. Nessa conferencia se definiu pela primeira vez a importância da ação educativa nas 

questões ambientais. 

Em 1977, na conferência Inter-governamental de Educação Ambiental de Tbilisi, na 

Grécia, foram definidos os objetivos da Educação Ambiental e o ensino formal foi 

considerado um dos eixos fundamentais para atingir essa meta. 

Em 1987, na conferência Internacional sobre Educação e Formação Ambiental, 

realizada em Moscou, conclui-se também que se fazia necessário a introdução do tema 

Educação ambiental nos sistema educativos dos paises. 

Na conferência Rio/92, foi aprovada a Agenda 21, que reuniu proposta de ação para 

os paises e os povos em geral, criaram também estratégias para que essas ações pudessem ser 

cumpridas. Durante essa Conferência reuniu-se o fórum Global do qual participaram 

representantes de ONG’s, movimentos sociais, sindicatos, etc. Todos mencionaram a 

conscientização e Educação Ambiental dirigida aos técnicos, profissionais, políticos a até ao 

cidadão comum, especialmente os jovens. 

Analisando a conferencia Inter-governamental de Educação Ambiental de Tbilisi 

pode-se constatar a dimensão dado ao conteúdo e também a prática da educação orientada 

para a resolução dos problemas concretos do meio ambiente através de enfoques 
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interdisciplinares e da participação ativa e responsável de cada individuo e da coletividade. 

Para isso, a referida Conferência definiu alguns princípios de Educação Ambiental a 

serem desenvolvidas nas escolas, tais como: 

 Considerar o meio ambiente em sua totalidade, em seus aspectos tecnológicos e 

social (histórico, cultural, moral e estética); 

 Construir um processo permanente e continuo durante todas as fases do ensino 

formal; 

 Aplicar um enfoque interdisciplinar, aproveitando o conteúdo especifico de 

cada área, de modo que se consiga uma perspectiva global da questão ambiental; examinar as 

principais questões ambientais do ponto de vista local, regional, nacional e internacional; 

promover a participação dos alunos na organização de suas experiências de aprendizagem, 

dando-lhe a oportunidade de tomar decisões e aceitar suas conseqüências; 

 Estabelecer para os alunos de todas as idades, uma relação entre a 

sensibilização ao meio ambiente, a aquisição de conhecimentos, a atitude para resolver os 

problemas e a classificação dos valores  procurando principalmente sensibilizar os mais 

jovens para os problemas ambientais existentes na sua própria comunidade; 

 Ajudar os alunos a descobrir os sintomas e as causas reais dos problemas 

ambientais (tanto as locais quanto a mais amplas, de acordo com a possibilidade de 

compreensão em cada fase ou ciclo do ensino); 

 Utilizar diversos ambientes com finalidade educativa e uma ampla gama de 

métodos para adquirir conhecimento sobre o meio ambiente, ressaltando principalmente as 

atividades práticas e as experiências pessoais; 

Esses itens resumem as resoluções da Conferência e, seus princípios serão adotados 

para definir alguns pontos importantes do trabalho relativo ao meio ambiente, propostos pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais as ações da educação atual. 
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7. A IMPORTÂNCIA DAS MATAS CILIARES, E OS FENÔMENOS FISÍCOS 

 

 

 

É de grande importância a existência da vegetação ao longo dos rios e ao redor dos 

lagos e reservatórios, seja ela nativa ou não, essas vegetação é denominada mata ciliar, é 

muito importante pois traz uma gama de benefícios ao ecossistema, exercendo função 

protetora sobre os recursos naturais bióticos e abióticos. 

De acordo com a lei nº4771, de 15 de setembro de 1965,art.2º, 

 

―consideram – se de proteção permanente as florestas e demais formas de vegetação 

natural situadas  ao longo dos rios ou de outro qualquer curso d’água, desde seu 

nível mais alto em faixa marginal cuja largura varia entre 30 metros de largura a 600 

metros, ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água natural ou artificiais‖; 

 

Segundo Lima(2001,pg. 170 ), diz que essas matas absorvem grande quantidade de 

liquido proveniente das chuva abundantes que infiltram no solo, sendo absorvidas pelas raízes 

das árvores. As árvores liberam água para atmosfera através da evapotranspiração, perda de 

água pelos vegetais durante o movimento constante de transpiração e exalação de vapores 

pelos estômatos. Esses vapores d’água  quando atingem a condensação, ponto térmico que faz 

retornar ao estado líquido provocam chuva, e assim contribui para o ciclo hidrológico. 

Do ponto de visto dos recursos bióticos, as matas ciliares criam condições favoráveis 

para a sobrevivência e manutenção do fluxo gênico entre populações de espécies animais que 

habitam as faixas ciliares ou mesmo fragmentos florestais maiores que podem ser por elas 

conectados (lima, 1998) 

Do ponto de vista dos recursos abióticos, as florestas localizadas juntos aos corpos 

d’água desempenham importantes funções hidrológicas contribuindo para o controle da 
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alteração da temperatura do ecossistema (Lima,1998). 

Essas matas constituem fator importante de proteção não só da flora, mas também da 

fauna dos solos e principalmente dos rios, com a biodiversidade nela existente o próprio 

homem leva vantagem  só basta preservá-lo, coisa que para eles é impossível, pois o principal 

causador de impactos ambientais é o ser humano e, é mais uma prova de que Isaac Newton 

sempre esteve certo em sua teoria Física onde ele diz que: ―Para cada ação existe uma reação 

(3º lei de Newton )‖.Os fenômenos que estão ocorrendo no mundo inteiro são reações das 

ações cometidas. 
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8. PROCESSO DE EVAPORAÇÃO CAUSADO PELO DESMATAMENTO DAS MATAS 

CILIARES 

 

 

 

Sabe-se que a água é um recurso renovável por processos naturais, que recebe o 

nome de ciclo hidrológico, são os percursos e transformações da água, esse processo divide-se 

em varias fases: precipitação, escoamento superficial, infiltração, escoamento subterrâneo e 

evaporação. 

Com o calor, a água dos rios, solo e plantas se evaporam até atingir certa densidade, 

através da precipitação ela é transformada em chuva, orvalho, nevoeiro, nevada, geada e 

granizo. A precipitação sobre superfície sólida pode ter três vias distintas; a 

evapotranspiração, a infiltração e o escoamento superficial. A evapotranspiração é o processo 

simultâneo de transferência de água para a atmosfera por evaporação da água e do solo e por 

transpiração das plantas. 

A evaporação é a passagem lenta de uma substancia do estado liquido para o estado 

de vapor. Ela pode ocorrer em qualquer temperatura, como a água que se evapora dos rios e 

de pequenos lagos onde não existe matas ciliares elas vão se evaporando e em muitos caso 

pode até ―desaparecer‖,isso significa que a água liquida se transformou em vapor. 

Para uma substancia passar do estado liquido para o de vapor, a quantidade de calor 

necessário é proporcional a massa 

Q = LvM 

Onde Lv é a constante da substancia e é chamado de calor de vaporização da substância 

,antigamente chamado de calor latente da fusão e calor latente de vaporização. No caso da 

água essa constante é de aproximadamente 540 cal/g, isto significa que são necessário 540 

calorias para vaporizar cada grama de água. 

No estado de vapor, as moléculas tem ainda mais energia, estando livres umas em 
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relação as outras, esse processo requer energia porque as moléculas devem ser liberadas de 

seus aglomerados. Um exemplo comum de evaporação é a água pois se evapora com maior 

facilidade, os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997,pg.88) afirma que: 

 

Por meio de atividades experimentais orientadas pelo professor, os alunos podem 

estabelecer a relação entre troca de calor e mudança de estado físico da água, 

concluindo pela idéia de transformação, a água é a mesma, pois o que muda é a 

forma como se apresenta o seu estado físico; a causa dessa mudança é a troca de 

calor entre a água e o meio. Esse conhecimento é fundamental para a compreensão 

de como a água se transforma, possibilitando uma aproximação de conceito de ciclo 

da água. 

 

É fundamental neste processo a distribuição de velocidades moleculares conhecido como 

lei de distribuição de Maxwell. Essas moléculas são de suma importância, pois as mesma tornam 

possíveis tanto a chuva quanto os dias ensolarados, sem os quais não poderíamos existir. Porém, 

essas moléculas de água não possuem energia cinética suficiente para a água sair através da 

superfície. Um pequeno número de moléculas com altas velocidades pode fazer isso e, é essas 

moléculas de água que evaporam, tornado possível a existência de nuvens e de chuvas. 

 

 

8.1 O QUE VEM SENDO FEITO PARA A RECUPERAÇÃO DAS MATAS 

CILIARES 

 

Um novo instrumento para mobilizar e conscientizar a população do estado da 

necessidade de manutenção das áreas de preservação permanentes existentes e recuperar as 

áreas alteradas, será lançado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento ambiental 

(SEDAM) nos próximos dias: trata-se do Programa de Recuperação da Mata Ciliar de 

Rondônia, coordenado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental. 

O secretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental destacou a importância da 

união de todos em prol da preservação das matas ciliares. ―Dando seqüência a uma série de 

ações no interior do estado para a manutenção das matas que protegem nossos recursos 

hídricos, esse programa que estamos lançando começa, mas não tem hora para acabar e a 

participação da comunidade é fundamental para isso. O principal objetivo do programa é 

recompor a vegetação no entorno das nascentes, córregos, Igarapés e rios dos municípios e 

distritos de Rondônia. Para tanto, o trabalho será realizado junto ao poder público, privado e 



 30 

sociedade civil, conscientizado a todos da importância de se preservar as matas ciliares, 

combatendo, assim, a erosão, a evaporação  das águas e contribuindo para o aumento da 

diversidade de espécies animais e vegetais e do volume de água.  

A área degradada do estado hoje é de aproximadamente 33% do território rondoniense 

e, para diminuir essa área serão distribuídas mudas de plantas nativas para os proprietários 

rurais para que possam plantar e manter essas áreas. 

O Governador Ivo  Cassou destacou-se que muito esta sendo feito para a preservação 

do meio ambiente em Rondônia, onde já foi possível reduzir cerca de 60 % os focos de 

incêndio no estado,e que,‖ Esse programa esta trazendo um sonho para a realidade, meu pai 

começou essa luta em defesa das matas ciliares, hoje, todos nós abraçamos essa 

causa‖.palavras do governador Ivo Cassou. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 

Após estudos e constatações feitas por  vários setores da sociedade, está cada vez mais 

evidente que as ações humanas têm gerado impactos ambientais que refletem nos meios físico 

- biológico e socioeconômico. Uma comprovação disso é o aquecimento global provocado 

pelo homem através da liberação de gases tóxicos, a derrubada de áreas verdes entre outras 

atividades humanas sem ter consciência desses fatos que estão alterando o clima do planeta, 

acabando com a qualidade do ar e diminuindo as fontes da vida ―a água‖ e sendo assim a 

própria expectativa de vida das pessoas. 

A humanidade precisa-se convencer de que, se continuar agredindo assim o eco-

sistema, como se fosse uma questão que pode ser adiada, em breve estará em situações mais 

difíceis do que as atuais. 
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