
Sociedade e espaço - Geografia geral e do Brasil
Geografia
Volume 3 – Capítulo 12

APRESENTAÇÃO

1

O Brasil é um país muito rico em água, isso é extremamente importante, pois 
a água é fonte fundamental de vida, e as reservas de água potável no mun-
do estão muito mal distribuídas. Em alguns lugares, essas reservas já escas-
seiam e poderão ser fonte de sérios conflitos neste século. Não há e provavel-
mente não haverá durante milhões de anos carência de água no planeta, mas 
sim de água potável. A falta de água potável já existe e está se agravando em 
algumas regiões, principalmente no Oriente médio e em boa parte da África, 
tornando-se objeto de disputas entre povos.

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 3a série do ensino médio.

Hidrografia
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PREPARAÇÃO

Procure iniciar as aulas com questionamentos sobre a temática abordada; 
essa conversa servirá para verificar o conhecimento prévio dos alunos.

Peça aos alunos que pesquisem quais as bacias hidrográficas do Brasil.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Hidrografia brasileira.

 • Disponibilidade hídrica do Brasil.

 • Como está distribuída a água do mundo.

 • Problemas por falta de água no mundo.

 • Problemas ambientais causados nessa esfera.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Dinâmica da superfície hídrica. 

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático.

 • Caderno de anotações.

AULA 1

Inicie a aula propondo a resolução da atividade (página 186).

Mostre que o Brasil é um país rico em disponibilidade hídrica, porém, ainda 
assim, o país tem problemas de crise hídrica.

Utilize o mapa (página 187), que mostra as áreas atingidas por racionamento 
de água no Brasil.

Explore o infográfico (páginas 188 e 189) e peça aos alunos que comentem, 
no caderno, as áreas de desperdício de água ao longo do seu transporte.
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AULA 2

Inicie a aula mostrando como a rede hidrográfica brasileira é formada. Desta-
que as características, como a riqueza em quantidade de rios e o regime ba-
sicamente pluvial. Explique que a neve também compõem uma das principais 
bacias, que grande parte dos rios são perenes e endorreicos, explique esses 
termos, e foque na disponibilidade de geração de energia.

Utilize o mapa (página 191) para localizar e caracterizar as bacias hidrográfi-
cas brasileiras. Peça aos alunos que exponham suas pesquisas.

AULA 3

Inicie a aula explorando as características da região hidrográfica Amazônica, 
do Tocantins-Araguaia e do São Francisco. Destaque a obra de transposição 
feita na última, e discuta, com os alunos, a possibilidade desse desvio das 
águas do rio São Francisco atender realmente a região, que não tem disponi-
bilidade de água. Peça para que eles escrevam, no caderno, como funciona 
essa transposição e qual a opinião deles sobre o assunto (página 194).

AULA 4

Inicie a aula mostrando as características das regiões hidrográficas do Para-
ná, do Paraguai, do Uruguai e as de menor expressão territorial.

Mostre como são estruturadas as áreas de reserva subterrânea de água e a 
abrangência do aquífero Guarani e sua capacidade de armazenamento de água.

Mostre também as águas subterrâneas termais, que atraem o turismo para 
áreas como Caldas Novas – GO e Poços de Caldas – MG.

Finalize a aula com os exercícios do livro.

O professor poderá verificar se os alunos atingiram as expectativas de apren-
dizagem analisando a participação durante as aulas, avaliando o produto ge-
rado a partir da atividade em grupo (discussão e argumentação nas conver-
sas) e da produção textual baseada nas discussões. Verifique a compreensão 
dos conceitos apresentados a partir da pesquisa e dos exercícios do livro.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


