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As hidrelétricas da África 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 4, Capítulo 7 

 

Relevância para a aprendizagem 

O continente africano é um dos que possuem menor disponibilidade de recursos hídricos, 

especialmente para o consumo humano. Uma das regiões africanas com maior escassez de recursos 

hídricos é o nordeste do continente, ao longo da bacia do rio Nilo. Dos países que compõem a bacia, o 

Egito é um dos mais dependentes das águas dos rios, pois seu território é inteiramente desértico, 

exceto nas margens do rio Nilo, onde se concentra boa parte das cidades do país, bem como as 

atividades agrícolas, incentivadas pela presença de terras férteis e das águas desse rio. Tal cenário, 

diante dos prognósticos de mudanças climáticas e de aumento populacional no continente africano 

nas últimas décadas, tende a fazer crescer os conflitos pela água na região, o que pode ser 

potencializado pelos interesses dos países no potencial hidrelétrico das águas da bacia.  

Diante desse contexto, as atividades desta sequência didática permitem aos alunos do 8º ano 

do Ensino Fundamental – Anos Finais compreenderem que a situação de conflitos pela água no 

nordeste da África já vem sendo desenhada há algum tempo. Esse aprendizado será evidenciado pelo 

estudo da construção das usinas hidrelétricas de Assuã e da Grande Barragem do Renascimento Etíope. 

Com relação às competências estabelecidas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para 

a Geografia no Ensino Fundamental, entre outras, contempla-se, aqui, o estímulo ao desenvolvimento 

da capacidade de interpretação e seleção de fatos em notícias atuais, contextualizando o aprendizado 

e treinando a habilidade de argumentar com base em acontecimentos e informações (Competência 

geral 7). 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Compreender a importância da usina de Assuã para o Egito, identificando o contexto 
geopolítico em que ocorreu sua construção. 

• Entender os desdobramentos socioambientais e econômicos da construção da Grande 
Barragem do Renascimento Etíope. 
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Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Corporações e organismos 
internacionais e do Brasil na ordem 
econômica mundial 

(EF08GE08) Analisar a situação do Brasil e de outros países da América Latina e da 
África, assim como da potência estadunidense na ordem mundial do pós-guerra. 

Os diferentes contextos e os meios 
técnico e tecnológico na produção 

(EF08GE13) Analisar a influência do desenvolvimento científico e tecnológico na 
caracterização dos tipos de trabalho e na economia dos espaços urbanos e rurais 
da América e da África. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – A usina hidrelétrica de Assuã 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: sala de aula. 
Organização dos alunos: em um primeiro momento, sentados em suas carteiras individualmente; na segunda parte da 
aula, dispostos em círculo. 
Recursos e/ou material necessário: lousa, giz/caneta, caderno, caneta, lápis, borracha, caderno, projetor de imagem (se 
possível), imagem de satélite do curso do rio Nilo, mapa da bacia hidrográfica do rio Nilo e mapa-múndi 

Atividade 1 

Inicie a aula com um questionamento aos alunos: “Qual é o maior rio em extensão do 

continente africano?”. Ao citarem a resposta correta (rio Nilo), esclareça que esse rio é o segundo 

maior do mundo, atrás apenas do rio Amazonas. Em seguida, faça outra pergunta: “O que torna esse 

rio importante para as áreas por onde ele passa?”. Conduza as respostas de modo a permitir que os 

alunos infiram que o Nilo passa, em boa parte de seu trajeto, por uma região desértica nos territórios 

do Sudão e do Egito.  

Se possível, exiba aos alunos uma imagem de satélite do curso do rio Nilo através do deserto. 

Projete a imagem ou, na ausência do recurso de projeção, imprima-a previamente e, na sala de aula, 

fixe-a na lousa. Então, evidencie o contraste entre a área desértica e as margens “verdes” do rio. 

Explique a bacia do rio Nilo, no entanto, abrange uma área bem maior, incluindo partes dos territórios 

do Sudão do Sul, da Tanzânia, de Ruanda, de Burundi, de Uganda, do Quênia, da República 

Democrática do Congo, da Etiópia e da Eritreia. Nesse momento, exiba aos alunos um mapa da bacia 

hidrográfica do rio Nilo (disponível em: <https://commons.wikimedia.org/wiki/ 

File:River_Nile_map.svg>. Acesso em: 11 nov. 2018). Projete o mapa ou imprima-o previamente e, na 

sala de aula, fixe-o na lousa. 

Continue a explicação, ressaltando aos alunos que, embora o rio Nilo passe por uma região 

desértica, sua origem está em regiões úmidas. Assim, a vazão do Nilo é controlada pela ocorrência de 

chuvas nas cabeceiras dos rios que formam a bacia hidrográfica. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:River_Nile_map.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:River_Nile_map.svg
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Dê prosseguimento à aula perguntando aos alunos: “Quais os principais usos das águas dos 

rios como o Nilo?”. É possível que eles citem o abastecimento humano, o uso para irrigação, a 

utilização como via de transporte e o uso para geração de energia hidrelétrica. Anote na lousa as 

contribuições dos alunos. Então, novamente, questione-os: “Vocês sabem como as alterações na vazão 

do rio podem influenciar esses usos?”. Leve-os a compreender que uma das principais atividades 

impactadas pela alteração na quantidade de água disponível nos cursos dos rios é a agricultura. Como 

as áreas agricultáveis estão localizadas nas margens do rio (conforme visto na imagem de satélite), nas 

épocas de muita chuva, o rio transborda, inundando as plantações. Na época da seca, por outro lado, 

a vazão do rio diminui, o que pode dificultar o transporte e a disponibilidade de água. 

Em seguida, saliente que essa foi a dinâmica natural do rio durante muito tempo. Na década 

de 1960, no entanto, o governo de Gamal Abdel Nasser, presidente do Egito, colocou em prática um 

projeto pensado desde o século XIX: a construção de uma grande barragem com o intuito de gerenciar 

a vazão do rio Nilo, garantindo o abastecimento na época de seca e controlando a quantidade de água 

no período chuvoso, o que evitaria a inundação das margens e, assim, permitiria maior controle das 

atividades de agricultura. Por outro lado, a barragem serviria para gerar energia elétrica, indispensável 

para a industrialização do país. O local escolhido para a construção da barragem foi Assuã, no Egito. 

Prossiga a aula informando aos alunos o contexto em que ocorreu a construção da barragem. 

Nesse momento, exiba um mapa-múndi (impresso ou projetado) para que os alunos visualizem a 

localização dos países envolvidos nos conflitos. Então, pergunte: “Vocês sabem o que acontecia no 

mundo entre as décadas de 1950 e 1960?”. A partir dessa questão, é importante levantar alguns 

conhecimentos sobre a história mundial, mencionando a Guerra Fria, a descolonização dos países 

africanos, a criação de Israel e os conflitos territoriais com o Egito e, por fim, as tensões entre os blocos 

ocidental e comunista. 

Ressalte a relevância dos aspectos geográficos nesse contexto, chamando a atenção dos 

alunos para o fato de que o Oriente Médio se localiza entre os dois blocos, constituindo um foco de 

tensão. Além disso, a disponibilidade de petróleo nos países do golfo acabou por ser combustível para 

a guerra de influências que se instalou na região durante o período da Guerra Fria. Destaque, também, 

a localização do Canal de Suez e a importância dele como comunicação marítima entre o Mar Vermelho 

e o Mediterrâneo – ou seja, o canal era estratégico para o transporte marítimo de petróleo entre os 

países do golfo e a Europa. 

Explique aos alunos que a construção da barragem e da hidrelétrica fazia parte um projeto de 

modernização do Egito pensado pelo presidente Nasser. Assim, o governo egípcio arrumou com os 

Estados Unidos um financiamento para a construção da barragem de Assuã. Porém, em razão do 

acirramento das tensões na região, as relações entre Estados Unidos e Egito ficaram abaladas, e o país 

americano acabou não fornecendo subsídio à construção da barragem. Esclareça, então, que a solução 

encontrada pelo presidente egípcio foi a nacionalização do Canal de Suez, à época controlado pelo 

Reino Unido e pela França. Esse movimento foi o estopim para que os aliados França, Reino Unido e 

Israel invadissem a península de Sinai em 1956, procurando retomar o controle do Canal de Suez. Por 

sua vez, esse conflito fez com que o Egito se aproximasse dos soviéticos, que financiaram parcialmente 

a obra de Assuã, juntamente à renda do Canal de Suez, que acabou ficando com o Egito.  
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Atividade 2 

Inicie a segunda parte da aula perguntando aos alunos: “Qual a importância da construção da 

barragem de Assuã para o Egito?”. A partir das contribuições, liste na lousa alguns dos pontos 

principais, de forma a fazer um resumo do que foi abordado na primeira parte da aula: 

• A construção da barragem permitiu a modernização da agricultura e a geração de energia 
para incentivar a industrialização do país. 

• A barragem permitiu que o país se tornasse menos dependente, e a necessidade de 
recursos possibilitou ao país retomar o controle do Canal de Suez, mantido até hoje. 

Em seguida, pergunte aos alunos: “Vocês imaginam que a construção da barragem possa ter 

apresentado, também, consequências negativas?”. Nesse momento, relacione algumas consequências 

ambientais e culturais em razão da construção da barragem, anotando-as na lousa ao lado dos tópicos 

anteriores: 

• O represamento das águas do rio Nilo na barragem de Assuã acabou retendo parte dos 
sedimentos carregados pelas águas do rio a partir das regiões equatoriais, que eram 
fundamentais para a garantia da fertilidade das margens nas áreas desérticas. 

• Os mesmos sedimentos que são impedidos de seguir rio abaixo, retidos na represa, 
acumulam-se, o que diminui a quantidade de armazenamento de água em Assuã. 

• Os arredores de Assuã são marcados pela presença de monumentos e vestígios 
arqueológicos. Na ocasião da construção da barragem, a maioria dos monumentos teve 
de ser retirada e deslocada para áreas que não seriam inundadas pela formação da 
represa.  

Após a análise dos efeitos positivos e negativos da construção da barragem de Assuã no Egito, 

peça aos alunos que se organizem em círculo para a realização de um debate. Com base no conteúdo 

visto durante as aulas, estimule os alunos a argumentar sobre a importância de Assuã para o Egito, 

indicando se, na opinião deles, há mais vantagens ou desvantagens na sua construção. 

Durante a realização da atividade, faça intervenções, de modo que os alunos possam perceber 

que essa não é uma questão fácil de ser resolvida, pois há pontos tanto negativos quanto positivos. 

Evidencie os problemas no planejamento da barragem, que não levaram em consideração a dinâmica 

natural do rio Nilo, causando impactos que acabaram por balancear os pontos positivos.  

Por fim, solicite aos alunos que façam um registro escrito sobre o debate, de forma individual, 

listando ao menos um impacto positivo e um negativo da presença da barragem de Assuã no Egito. Ao 

final da aula, recolha a produção para posterior avaliação. 
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Aula 2 – A Grande Barragem do Renascimento Etíope 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: sala de aula. 
Organização dos alunos: em um primeiro momento, dispostos em semicírculo; na segunda parte da aula, reunidos em 
grupos de até cinco integrantes. 
Recursos e/ou material necessário: lousa, giz/caneta, caderno, caneta, lápis, borracha, data show (se possível), mapa do 
IBGE “Distribuição de recursos hídricos 2014”, mapa da bacia do rio Nilo e cópias de reportagens e notícias sobre a 
construção da Grande Barragem do Renascimento Etíope 

Atividade 1 

Inicie a aula apresentando aos alunos o mapa “Distribuição de recursos hídricos 2014”, 

elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (disponível em: 

<https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_mundo/mundo_distribuicao_dos_recursos_hi

dricos.pdf>. Acesso em: 11. nov. 2018). Projete o mapa ou, na ausência do recurso de projeção, 

imprima-o previamente e, na sala de aula, fixe-o na lousa. 

Explique aos alunos que o mapa mostra a disponibilidade anual de recursos hídricos (em 

metros cúbicos) por habitante no mundo. Peça que observem o mapa com atenção e que apontem os 

países com menor disponibilidade de recursos hídricos. Então, pergunte aos alunos: “O que há em 

comum entre o mapa analisado e a construção da barragem de Assuã?”. Espera-se que eles relatem 

que, entre os países com grande escassez de recursos hídricos, encontram-se países na bacia no rio 

Nilo. 

Essa discussão inicial tem o propósito de ensejar a reflexão, pelos alunos, sobre a escassez de 

água na bacia hidrográfica do Nilo. Em seguida, anote na lousa algumas informações que darão suporte 

aos alunos para que compreendam a gravidade da situação da água no nordeste da África: 

• A região da bacia do rio Nilo abrange países de grave situação social. O Sudão do Sul, por 
exemplo, ocupa uma das piores posições no ranking mundial do índice de 
desenvolvimento humano (IDH). Com exceção do Egito, com IDH médio, todos os outros 
países da bacia apresentavam baixo IDH. 

• Os países da África deverão ter o maior crescimento populacional nas próximas décadas. 
De acordo com dados da ONU, a população africana deverá ter um aumento de 108% em 
relação à população total no ano de 2015, passando de 1,19 bilhões de pessoas em 2015 
para 2,48 bilhões em 2050.  

Na sequência, promova uma discussão com os alunos sobre as consequências dessa situação 

quanto ao futuro dos recursos hídricos na África. Para tanto, questione-os: “Qual será o impacto do 

crescimento populacional sobre os já escassos recursos hídricos nos países da bacia do rio Nilo?”. Peça 

aos alunos que opinem e argumentem com base nas informações apresentadas. 

  

https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_mundo/mundo_distribuicao_dos_recursos_hidricos.pdf
https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_mundo/mundo_distribuicao_dos_recursos_hidricos.pdf
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Atividade 2 

Para introduzir a segunda atividade da aula, logo após a finalização da discussão anterior, 

pergunte aos alunos: “Será que a situação de escassez de água nos países da bacia do rio Nilo pode 

acarretar conflitos na região?”. 

Aproveitando as respostas dos estudantes a essa questão, explique que, na segunda década 

de 2000, dois acontecimentos principais influenciaram a ocorrência de debates sobre uso da água na 

região da bacia do rio Nilo: a independência do Sudão do Sul, que adicionou mais um país na 

reivindicação ao uso dos recursos da bacia; e, o mais controverso, o projeto de construção da Grande 

Barragem do Renascimento Etíope, na Etiópia, próxima à divisa com o Sudão. Localizada no Nilo Azul, 

um dos afluentes do rio Nilo, essa barragem deverá ser a maior da África e a sétima maior do mundo. 

Mostre aos alunos a localização aproximada da barragem em um mapa da bacia do rio Nilo (projetado 

ou impresso). 

Após essa introdução, solicite aos alunos que formem grupos de até cinco integrantes. 

Explique que a atividade será investigar, por meio da análise de textos, os conflitos diplomáticos, 

estabelecidos entre os países da bacia do Nilo, relativos à construção da barragem na Etiópia. 

Para tanto, providencie, com antecedência, algumas reportagens e notícias sobre o assunto. 

Há diversos materiais disponíveis em revistas e jornais on-line, bem como em agências de notícias. 

Selecione e imprima uma notícia para cada grupo. Compartilhe (na lousa ou de forma impressa) as 

perguntas a seguir, adaptando-as, se necessário, ao conteúdo das notícias selecionadas, as quais vão 

guiá-los na leitura e interpretação do texto: 

• Quais as consequências da construção da barragem para o curso do rio Nilo? 

• Qual a importância da barragem para a Etiópia? 

• Como o Sudão e o Egito têm reagido à construção da barragem etíope? 

• De acordo com as notícias, é possível afirmar que há interesses econômicos envolvidos? 
Quais? 

A intenção da atividade é que os alunos construam um panorama sobre a questão diplomática 

associada à construção da barragem. Durante a atividade, circule entre os grupos para esclarecer 

eventuais dúvidas. Na sequência, solicite aos grupos que compartilhem as conclusões de forma oral e 

faça intervenções quando necessário. Conduza as apresentações de modo que os alunos assimilem 

que a construção da barragem contribuirá para o desenvolvimento da Etiópia, um dos países mais 

pobres do mundo, pois dobrará a capacidade de produção de energia hidrelétrica no país. Além de 

incentivar a industrialização, a Etiópia poderá vender energia elétrica para os países vizinhos. Pode ser 

interessante chamar a atenção dos alunos para o nome da barragem e o uso do termo “renascimento” 

para ressaltar a importância da obra para o país. 

Por outro lado, é necessário também que os alunos infiram que a construção da barragem está 

associada a uma questão de soberania nacional e direito ao uso das águas da bacia do rio Nilo, pois o 

controle da vazão do Nilo Azul pela barragem no território etíope poderá ter efeitos sobre o restante 
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do curso do Nilo. Explique aos alunos que as regiões desérticas, especialmente na parte norte do Sudão 

e ao longo do Egito, poderão ser afetadas negativamente pela construção da barragem. Por esses 

motivos, os países têm mostrado dificuldade em estabelecer um acordo sobre a utilização das águas 

do rio. 

Atividade 3 

Como atividade final da aula, solicite aos grupos que discutam e elaborem um pequeno texto 

refletindo sobre a questão a seguir: 

• Levando em consideração a escassez hídrica e o aumento da população dos países da bacia 
no rio Nilo nas próximas décadas, qual é a importância de que os países da bacia entrem 
em um acordo sobre a utilização dos recursos hídricos na região? 

Ao final da aula, recolha as produções para posterior avaliação. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

A avaliação do processo de aprendizagem pode ser realizada por meio das atividades 

propostas nesta sequência didática e deve considerar os desenvolvimentos individual e coletivo de 

cada um dos alunos. Durante as aulas, observe a participação ativa dos alunos na aula, incentivando-

os a se expressar, seja com respostas aos questionamentos, seja de forma espontânea.  

Na aula 1, por meio da leitura de mapas, da participação no debate e da produção escrita, 

verifique se os alunos compreenderam a importância da bacia do rio Nilo para a região nordeste da 

África e o contexto geopolítico de construção da barragem de Assuã. Além disso, observe se os alunos 

constataram a complexidade da construção de barragens em regiões de clima árido, bem como as 

consequências positivas e negativas da construção da barragem de Assuã. 

Na aula 2, mediante a atividade de análise de notícias e a produção escrita, avalie se os alunos 

assimilaram que a região nordeste da África, onde se localizam alguns dos países mais pobres no 

mundo, é uma das mais afetadas pela escassez hídrica. Também avalie se os alunos associaram 

corretamente essas informações à presença do rio Nilo, identificando a importância da bacia para a 

região, bem como se compreenderam que os conflitos diplomáticos relacionados à construção da 

Grande Barragem do Renascimento Etíope na região da bacia no Nilo já são uma realidade. 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. De que forma a construção de barragens nos rios da bacia do Nilo, como as de Assuã e a Grande 
Barragem do Renascimento Etíope, podem auxiliar na melhoria da qualidade de vida na região? 

2. Por que o Egito teme que a construção da Grande Barragem do Renascimento Etíope possa afetar 
a geração de energia e a utilização de água no país? 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos relatem que as barragens podem auxiliar na modernização da agricultura, 
na instalação de indústrias, na geração de postos de trabalho durante a construção das obras, 
entre outros. 

2. Almeja-se que os alunos indiquem que, com a construção da barragem no Nilo Azul, a quantidade 
de água no Nilo será menor e que isso poderá afetar a geração de energia e a agricultura no Egito, 
que sofrerá a maior parte dos impactos com a construção da represa Etíope, já que o Nilo é uma 
das únicas fontes de água do Egito. 


