
 

ÁGUA 
 

O que é uma nuvem? 
 

Uma nuvem parece-te algo fofinho e desenhado no céu? 
As nuvens são muito importantes, mas como é que elas se formarão na atmosfera? 
Formula uma hipótese! 

 
 

Vamos criar uma “nuvem” num frasco 
 

 
 2º e 3º ano de escolaridade. 

 

Materiais: 
 

 Frasco de vidro 
 Água quente 
 Sal 
 Gelo 
 Lanterna 

 

Procedimento: 
 

 Deita no frasco de vidro água quente (com a ajuda do teu professor) e 
junta sal; 

 Vira a tampa do frasco ao contrário e enche-a de gelo e tapa o frasco com 
a tampa virada ao contrário; 

 Desliga as luzes e fecha as janelas da sala. Aponta uma lanterna acesa 
para o frasco e aguarda alguns minutos. 

O que esperas que aconteça? 
 

 Responde às questões e no final desenha o que observas. 
Porque se usou água quente com sal? 

 
Que função terá o gelo nesta experiência? 
 

 Imagina que o teu frasco é a zona onde moras. Já começou a chover? (vira a tampa e 
regista o que observas) 

 

Público-alvo: 

http://www.google.pt/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.escolovar.org%2Fagua_frasco.boiao_cubos.gelo.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.escolovar.org%2Fciencia_nuvem_dentro.do.frasco.htm&h=490&w=329&tbnid=qN7g8QnlCu5KJM%3A&zoom=1&docid=X2BXnaW5pkoKDM&ei=_rFnU--5JMTC0QXew4D4Ag&tbm=isch&ved=0CJ0BEDMoQjBC&iact=rc&uact=3&dur=713&page=5&start=60&ndsp=15
http://www.google.pt/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.escolovar.org%2Fagua_frasco.boiao_cubos.gelo.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.escolovar.org%2Fciencia_nuvem_dentro.do.frasco.htm&h=490&w=329&tbnid=qN7g8QnlCu5KJM%3A&zoom=1&docid=X2BXnaW5pkoKDM&ei=_rFnU--5JMTC0QXew4D4Ag&tbm=isch&ved=0CJ0BEDMoQjBC&iact=rc&uact=3&dur=713&page=5&start=60&ndsp=15


 
1. Porque se usou água quente com sal? 

O facto de colocarmos água quente com sal, estamos a criar um ambiente semelhante 
ao da água do mar aquecida pelo sol. 
 

2. Que função terá o gelo nesta experiência?  
Quando posteriormente colocamos o gelo sob o preparado anterior, este 
procedimento assemelha-se à atmosfera fria que cobre o planeta Terra. 
 

3. Imagina que o teu frasco é a zona onde moras. Já começou a chover?  
Uma nuvem é formada por pequeníssimas gotinhas de água que são levadas para o 
cimo pelo ar quente/vapor de água no seu movimento de ascensão. Quando a nuvem 
já não consegue reter mais água dá-se o fenómeno de precipitação e começa a chover. 

 

 

Conclusão: 
 

Uma nuvem é um aglomerado de partículas de água (no formato de vapor de água 
condensado) ou gelo que se forma na atmosfera terrestre. São visíveis e podem ter cores 
variadas (do branco ao cinza escuro). Quanto mais escuras, mais carregadas de vapor de água 
elas estão.  

As nuvens são formadas a partir da evaporação da água de rios, mares, lagos, piscinas 
e até mesmo do corpo humano (através da transpiração).  
Quando as nuvens ficam muito carregadas de água e atingem altitudes elevadas, diminuindo 
assim a temperatura, ocorrem as chuvas. 

As suas formas variam de acordo com a velocidade do vento e a quantidade de água que 
possuem. Existem quatro grandes grupos 
de nuvens: 

1. Nuvens altas – cirrus, cirrostratus 
e cirrocumulus 

2. Nuvens Médias – altostratus e 
altocumulus 

3. Nuvens Baixas – stratus, 
stratocumulus e nimbostratus 

4. Nuvens com desenvolvimento 
vertical – cumulus e 
cumulonimbus 

 

 

 

 

  
Para Explorar 

- Material Pedagógico: simulador do ciclo da água, experiências sobre a água, a água na alimentação 

- Publicações, Manuais e Sites: Caderno do Professor, Manual da Água da Área Protegida, www.arhnorte.pt, 

www.inag.pt, www.meteo.pt 

Resultados Esperados: 

http://www.arhnorte.pt/
http://www.inag.pt/


 

Vamos criar uma “nuvem” num frasco 
 

1. Por que se usou água quente com sal? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

2. Que função terá o gelo nesta experiência? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

3. Imagina que o teu frasco é a zona onde moras. Já começou a chover? (vira a 

tampa e regista o que observas) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. Faz o desenho da tua experiência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Agora diz, por palavras tuas, o que é uma nuvem. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 

Elementos do Grupo: 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Data: ____/ ____/ ____Turma: _____________ Professor: _____________________________________ 


