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Estão lembrados do vídeo que assistimos na aula passada? Nele, vimos cinco 

curiosidades sobre o Egito antigo. Uma delas era sobre o Rio Nilo, um importante recurso 

natural para o desenvolvimento da economia e para a sobrevivência da população 

Egípcia. 

Observe o mapa abaixo, leia a poesia lado e responda às questões em seu caderno: 

  

 Qual é o assunto principal tratado no texto? 

 Sublinhe, no texto, as atividades desenvolvidas às margens do rio Nilo. 

 “O rio Nilo foi importante para a formação da sociedade egípcia”. Essa afirmação é verdadeira ou 

falsa. Justifique sua resposta. 

 Observe as imagens a seguir. Até os dias de hoje, o rio Nilo possui elevada importância para as 

populações africanas, uma vez que garante a sobrevivência de parte do continente. É um rio 

Olá Alunos e Alunas!!! 
- Essa atividade deverá ser realizada na semana de 17 à 19 de agosto;  
- Leia atentamente as orientações abaixo; 
- No seu caderno, anote a data e o título a atividade realizada.  

Bom trabalho! 
 

 

“Oração ao Nilo 

Salve, tu, Nilo! 

Que te manifestas nesta terra 

E vens dar vida ao Egito! 

Misteriosa é a tua saída das trevas 

Neste dia em que é celebrada! 

Ao irrigar os prados criados por Rá, 

Tu fazes viver todo o gado, 

Tu – inesgotável – que dás de beber à Terra! 

Senhor dos peixes, durante a inundação, 

Nenhum pássaro pousa nas colheitas. 

Tu crias o trigo, fazes nascer o grão, 

Garantindo a prosperidade aos templos. 

Se paras a tua tarefa e o teu trabalho, 

Tudo o que existe cai em inquietação”. 

 
(Livros sagrados e literatura primitiva oriental. Tomo II. In: 

Coletânea de Documentos Históricos para o 1º grau. São 

Paulo: CENP/Sec. de Est. da Educação, 1978, p. 55.) 



fronteiriço e, portanto, compartilha de suas águas com outros países, sendo essencial para o 

desenvolvimento social e econômico de diversos territórios africanos. 

Egito Antigo 

          

Egito atual 

        

Apesar da sua grande importância, hoje tem-se notícias de que a ação do homem está acabando 

com o rio Nilo, sendo comum ler notícias sobre a “morte do rio Nilo”. Registre em seu caderno as 

suas observações sobre as imagens, ressaltando a evolução do homem e a “morte do rio Nilo”. 

 

Para saber mais... 

O Nilo foi fundamental para o desenvolvimento da sociedade egípcia. Uma grande quantidade 
de peixes era encontrada no Nilo, levando os egípcios a desenvolverem técnicas de pesca. Nos 
períodos de cheia as águas do rio depositavam grande quantidade de sedimentos nas margens, 
deixando o solo fértil e apropriado para o desenvolvimento da agricultura. Através do Nilo os egípcios 
também transportavam suas mercadorias. Atualmente o Nilo ainda é muito importante para os países 
banhados por ele, principalmente para o Egito. 

Apesar de sua importância, o Nilo tem sofrido com sérios impactos ambientais. Em 1970 foi 
concluída a construção da barragem de Assuã, que deu origem a um gigantesco reservatório 
chamado de Lago Nasser. O empreendimento seria responsável por controlar as cheias do Nilo e 
por gerar energia elétrica. A barragem alterou o regime natural do rio, impedindo a fertilização natural 
do solo e levando ao uso de fertilizantes artificiais. Além disso, a construção da barragem causou 
outros malefícios, como a erosão no Delta do Nilo e o desaparecimento de uma enorme quantidade 
de peixes. 

Outo problema é a poluição das águas do Nilo, causada pelos resíduos industriais e 
principalmente pelos resíduos dos hotéis flutuantes que realizam passeios turísticos pelo Nilo. Essa 
poluição tem causado uma redução significativa da biodiversidade aquática. 

 

Fonte: https://www.infoescola.com/hidrografia/rio-nilo 

https://www.infoescola.com/ecologia/impactos-ambientais/
https://www.infoescola.com/agricultura/fertilizantes/
https://www.infoescola.com/ecologia/residuo-industrial/
https://www.infoescola.com/geografia/biodiversidade/

