
Reúnam-se em grupos de até 4 integrantes para solucionar o enigma das águas  
 
ENIGMA DAS ÁGUAS   
 
Regra cumpra as tarefas 
 
Local: sala de aula  
 
Tarefa 1: leia o texto 1 e o texto 2, após crie uma hipótese que relacione o texto 1 em 
função do texto 2.   
 
Texto 1 - [...] existem muitos rios temporários, também conhecidos como 
intermitentes, pois o fluxo desses rios diminui no período mais seco até cessar 
completamente[...]  
 
Fonte: SILVA, Júlio César Lázaro da. Aspectos Naturais da África: Relevo e Hidrografia. Brasil Escola. Disponível em 
<https://brasilescola.uol.com.br/geografia/aspectos-naturais-Africa-relevo-hidrografia.htm>. Acesso em: 16 mar 2019. 
 

 
Texto 2 - [...] Uma tecnologia simples e barata está começando a mudar a vida de 
pequenos agricultores de Uganda, na África Central [...]  
 
Fonte: Tecnologia muda vida de agricultores na África. Embrapa. Disponível em: 
<https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/1870405/tecnologia-muda-vida-de-agricultores-na-africa >. Acesso em: 11 
mar 2019.  

 
 
 
Pista 1 -  Lugar onde tem uso de água em abundância, principalmente para preparo 
de alimentação. Os produtos utilizados neste lugar, vem de origem agrícolas, como 
vegetais, cereais, carnes e ovos. A agricultura é atividade econômica que mais utiliza 
água. Segundo a Unicef (Fundo Internacional de Emergência para a Infância das 
Nações Unidas) 73% da água utilizada pela população mundial é para a irrigação.   
 

 
 
 
 
 
 
 
   



Local: cantina ou refeitório  
 
Tarefa 2 -  A escassez hídrica assola os países da África e da América. Observe a 
imagem, quais problemas são gerados a partir da falta de água? Crie uma legenda 
para a imagem.   

   
Fonte: NUNES, L. Desertificação. Wikimedia commons. Disponível em: 
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Desertificacao.jpg >. Acesso em: 11 mar 2019.  

 
Pista 2 -  Lugar onde se pratica esporte na escola, a transpiração é uma forma de 
equilibrar a temperatura do corpo com a temperatura externa, processo biológico 
conhecido como “homeostase”, assim o corpo pode perder de 1 a 2 litros de água em 
uma atividade física, ou em um dia de calor no verão, por isso mantenha-se sempre 
hidratado. 
 
 
 
 
 
 
 
   



Local 3 -  Quadra de esportes ou pátio da escola  
 
Tarefa 3: A escassez de água é fruto do processo de urbanização e industrialização 
que a sociedade, vem produzindo ao longo do tempo. Fatores como a má distribuição 
geográfica do recurso também colaboram para agravar a situação. Há países da África 
como República Centro Africana, Camarões que vivem em estado de “grave penúria 
de água”, seja pelo clima, ou pelo não acesso à água potável, e nem ao 
saneamento básico. Porém o sudeste brasileiro viveu em 2014, uma crise 
hídrica sem precedentes em sua história, mesmo estando em área de clima 
tropical e com elevadas taxas de distribuição de água potável.  Quais 
tecnologias e atitudes a sociedade pode utilizar ou criar para ajudar a gestão 
das águas.  
 
Pista 3 -  Final: a água chega em nossa casa a partir da rede de distribuição, no 
Brasil segundo blog trata Brasil cerca de 37% da água é perdida em canos 
furados, ou “vazamentos”, e em “ligações clandestinas”. Vá até o lugar na escola 
que é responsável em distribuir água para matar a sede de todos.   
 
Pronto você descobriu todo o enigma, como prêmio deguste um copo de água, 
e retorne a sala.    
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