
6a Série Lição: As características físicas impactam o 
desenvolvimento cultural 

 

Reference to English Interconnections 
Lesson 
Nova Lição 

Currículo de História: Standard 1, objetivo c: Comparar mapas de civilizações antigas à mapas políticos 
atuais e fazer inferências sobre como a geografia física impactou o desenvolvimento cultural. 

Objetivos de conteúdo: Objetivos de Linguagem: 

Objetivo do professor:  
Os alunos serão capazes de fazer inferências sobre 
como as características físicas impactaram o 
desenvolvimento cultural das civilizações antigas 
criando um gráfico organizador. 
 
 
Objetivo do aluno [deve ser postado] 
Eu posso fazer inferências sobre como as 
características físicas impactaram o desenvolvimento 
cultural no Iraque de hoje criando um gráfico 
organizador em dupla com um colega. 
 

Objetivo do professor: 
Os alunos serão capazes de fazer inferências sobre 
como as características físicas impactaram o 
desenvolvimento cultural das civilizações antigas 
completando frases estruturadas. 
 
 
Objetivo do aluno [deve ser postado] 
Eu posso construir frases, em dupla com um colega, 
para fazer inferências sobre como as características 
físicas impactaram o desenvolvimento cultural das 
civilizações. 
 
 
 

Pergunta essencial: 
Como a geografia física afeta desenvolvimento 
cultural? 

Vocabulário acadêmico para o mural de palavras: 
Ouvir: barragem, reservatório, Mossul, Bagdá, Basra, 
acessíveis, sazonais, hidrelétricas, agrícolas, canais, 
valas, gasodutos, portões, saturados, redirecionar, 
feito pelo homem, dessalinização, consumo, sistemas 
de gestão de resíduos, conservação da água 
 
Falar: barragens, reservatórios, Mossul, Bagdá, Basra, 
acessível, redirecionar, dessalinização, sistema de 
gestão de resíduos, conservação da água 
 
Ler: barragens, reservatórios, Mossul, Bagdá, Basra, 
acessível, redirecionar, dessalinização, sistema de 
gestão de resíduos, conservação da água 
 
Escrever: barragens, reservatórios, Mossul, Bagdá, 
Basra, acessível, redirecionar, dessalinização, sistema 
de gestão de resíduos, conservação da água 
 
Frases estruturadas:  
Eu deduzo que ______________ 
Eu deduzo que _______ porque __________ 



Materiais: 

• Mapa político do Oriente Médio  

• Mapa físico do Médio Oriente 

• Mapas físicos do antigo Egito, Israel, Judá e 

Fenícia, incluindo a colônia fenícia no mar 

Mediterrâneo ocidental 

• Basrah vídeo 

http://www.youtube.com/watch?v=MUfn6fuaoCY 

Água no Iraque: 

Para aprofundamento do professor: 

https://www.icrc.org/por/resources/documents/u

pdate/iraq-update-110510.htm 

http://mais.uol.com.br/view/cphaa0gl2x8r/reserv

atorio-de-agua-no-iraque-corre-risco-de-

rompimento-04028D193470C0896326?types=A& 

Barragens:  
Leia a tradução da notícia a seguir, de 2011, no final 
desta lição 
http://www.iraq-
businessnews.com/2011/04/13/water-levels-fall-at-
key-iraqi-dams/ 
 
Veja imagens das barragens no Iraque em: 
https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-
instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#q=imagens+das+barragens+do+Iraque&* 
 
Dessalinização: artigo em português: 
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/curiosidades/
o-que-dessalinizacao-agua.htm 
 
http://www.ecycle.com.br/component/content/articl
e/37-tecnologia-a-favor/2583-dessalinizacao-como-
ocorre-processo-osmose-reversa-destilacao-termica-
agua-salobra-agua-salgada-estado-liquido-
aplicabilidade-onu-energia-fossil-viavel-empecilho-
impacto-ecossistemas-aguas-residuais-novas-
tecnologias.html 
 
Irrigação: 
http://www.army.mil/article/23723/Space_technolog
y_assists_Iraqi_irrigation_inventory_project/ 
Matéria interessante sobre a água no Iraque:  
http://www.orientemidia.org/siria-e-iraque-sao-
tambem-guerras-pela-agua-e-outras-virao/ 
 

Vocabulário adicional da lição: 
Revisão: Rio, montanha, correr, irrigação, pântano, 
causa e efeito, acessar 
 
Encontre o/a ___________ (característica física) 
O/A ___ está a (leste, oeste, norte e Sul) da 
____________. 
Quando ________ o/a _________provocou 
____________. 
O(s) recurso(s) natural ___________ forneceu 
_______________. 
O/A (s) ______ é/são (ou não) 
__________________portanto, ___________. 
 
Quando o/a _________ produziu _______ o qual 
causou ________ para _________. 
 
 
Outros: canalização, válvulas, adequadas, destrutivas 
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Lição: Características físicas impactam a cultura Tempo de instrução: 40-42 minutos 

Abertura: (7 minutos) 

• distribua o mapa moderno do Médio Oriente em uma transparência (lição 1)1. Os símbolos 

relacionados às características físicas e às cidades devem estar no mapa. 

P: "Vamos ler os objetivos juntos em voz alta. Leia com os alunos os objetivos. Enquanto você lê os 
objetivos, pense sobre o que já sabemos? Inicie a sua resposta com: Nós já sabemos que/quais ... 
 
A: Nós já sabemos quais são as características físicas da Mesopotâmia 
A: Nós já sabemos que as características físicas impactaram o desenvolvimento cultural na Mesopotâmia.  
 
P: Muito bem! Vamos dar uma olhada no que já sabemos mais de perto. Pegue seu mapa físico da antiga 
Mesopotâmia e seu gráfico organizador de causa e efeito. Olhem com atenção e vamos analisar as 
características físicas que nós identificamos."  

• Projete um mapa. Escreva ou projete a lista de características da lição 1. Para esta revisão, use a 

estratégia de "1, 2,3, responder"  

P: Aponte para uma característica física. "Vou para apontar para uma característica física e depois vou 

contar até três. Depois que eu disser RESPONDER, todos dirão a resposta juntos. Vamos tentar! Qual é o 

nome dessa característica? 1, 2, 3 RESPONDER! "  

• Conte mostrando os dedos! 

• Observe bem para ter certeza de que todos responderam. Repita o que a classe disse para ter a certeza 

de que todos ouviram a resposta.  

P: "Sim, este é o rio Tigre. Vamos relembrar as frases estruturadas sobre esse rio que usamos nas aulas 

anteriores.  

• Leia as frases estruturadas completando as lacunas com exemplos para lembrar os alunos como usá-las 

corretamente.  

P: "Vire-se para um colega e fale duas das frases estruturadas. Você pode usar seu gráfico organizador ou o 
mapa para ajudá-lo."  

• Espere 30 segundos 

P: Eu vou fazer uma pergunta, desta vez, vire-se para um colega e conversem sobre resposta. Consultem seu 
gráfico organizador e as frases estruturadas para ajudá-los a responder: Como o rio Tigre afetou a vida na 
Mesopotâmia?  

• Espere um minuto. Ouça duplas tenham uma boa resposta. Peça que compartilhem suas repostas. 

P: Jane e Tom, qual é a resposta de vocês?  
A: O rio Tigre fornecia água para as pessoas, então eles podiam beber a água e usá-la na terra para que as 
colheitas pudessem crescer e se desenvolver. 
P: "Sim!  

• Revise as demais características físicas usando este processo 

• Projete ou poste um mapa físico do Iraque (com cidades) 

• Distribua o mapa físico da antiga Mesopotâmia  

                                                        
1 Anexo no final desta lição 



P: Coloque o mapa moderno do Iraque2 (em papel transparente) sobre o mapa da antiga Mesopotâmia. 

“Observem, onde se localizam as cidades. Houve alguma mudança? Onde estão as cidades localizadas hoje? 
Diga a seu colega o que você observou " 

• Espere um minuto 

• Chame 1-3 duplas para compartilhar 

Os alunos devem observar que algumas cidades estão localizadas no mesmo lugar, ao longo dos rios, algumas 
cidades se desenvolveram na baixada e no deserto. Existem diversos lagos no mapa atual.  
 
P: "Alguns de vocês disseram que a maioria das cidades está localizada próxima aos rios. Vire-se para um 
colega e converse sobre por que isso acontece?" 

• Espere um minuto 

P: "Quem gostaria de compartilhar o que seu colega lhe disse?"  

• Chame 1-3 alunos 

P: "Observe com cuidado e nomeie as características físicas em seu mapa do Iraque moderno. Você usar o 
mapa em seu atlas ou o mapa que está no quadro." 

• Dê a eles 5 minutos para que encontrem e nomeiem as cidades, lagos, baixadas, etc. 

P: Então, você pode estar se perguntando: Por que as cidades estão em locais diferentes hoje? Ou, por que 
agora há lagos ali? Vamos examinar como acesso à água influenciou a civilização. Pense nisso conforme 
aprendermos um pouco mais sobre o Iraque. Lembre-se do objetivo de nossa aula, você fazer inferências 
sobre como as características físicas continuam a afetar a cultura hoje. 
 

• Introdução ao Material novo (instrução direta): (10 minutos) 

• Apresente aos alunos a água ou os recursos hídricos no Iraque de hoje utilizando um destes recursos: 

mostrar um vídeo, desligando o som e narrando (se não estiver disponível em português), ler um livro, 

mostrar um PowerPoint com animação ou fazer um tour virtual. 3 

• Mostre uma foto de uma barragem nos Estados Unidos, uma barragem feita por um castor e uma 

barragem no Iraque. (disponíveis no final desta lição) 

P: "Nós vamos fazer a técnica ‘aprende-ensina’ hoje. Assim, o colega A vai ensinar primeiro depois vamos 

trocar os papéis, quem ensinou aprende. Em civilizações antigas, a água era acessível, mas as inundações 

sazonais eram, muitas vezes, destrutivas. Com o avanço da tecnologia, as pessoas começaram a controlar o 

fluxo da água através da construção de barragens.  Uma barragem é uma estrutura que interrompe o fluxo 

de água e cria um reservatório. Vamos identificar e nomear as grandes barragens no Iraque. O que vocês 

perceberam sobre suas localizações? Fale para um colega. 

• Espere 10 segundos 

P: O que seu colega lhe disse? 
A: As barragens estão perto ou nos reservatórios 
A: Elas estão perto de cidades 
P: Sim, vocês fizeram boas observações! As barragens são usadas, no Iraque, para o abastecimento de água 
das cidades, para a irrigação das terras agrícolas e para a geração energia hidrelétrica. Ensine seu colega 

                                                        
2 Anexo no final desta lição (há dois mapas para que o professor escolha qual utilizar) 
3 Leia esta material sobre os recursos hídricos per capita no Iraque: 
http://www.deepask.com/goes?page=iraque-Consulte-os-recursos-hidricos-renovaveis-per-capita-por-
pais-e-sua-posicao-no-ranking-mundial 
 

http://www.deepask.com/goes?page=iraque-Consulte-os-recursos-hidricos-renovaveis-per-capita-por-pais-e-sua-posicao-no-ranking-mundial
http://www.deepask.com/goes?page=iraque-Consulte-os-recursos-hidricos-renovaveis-per-capita-por-pais-e-sua-posicao-no-ranking-mundial


sobre a finalidade das barragens no Iraque. 

• Espere 10-20 segundos enquanto os alunos ensinam uns aos outros 

P: Quem poderia ensinar a classe sobre a finalidade das barragens? 

• Espere 10 segundos 

• Mostre uma imagem da irrigação no Iraque 

P: Os sistemas de irrigação no Iraque foram desenvolvidos há muito tempo, desde os tempos antigos, assim 
eles puderam plantar e colher. O mesmo processo é ainda usado no Iraque hoje. A água dos rios corre em 
uma série de canais ou em valas abertas ou encanamentos subterrâneos para comportas controladas e 
válvulas.  As comportas são abertas, permitindo que a água encharque a terra seca. Ensine seu parceiro 
sobre irrigação. 

• Espere 10-20 segundos enquanto os alunos ensinam uns aos outros 

P: Quem poderia ensinar a classe sobre a irrigação?4 

• Espere 10 segundos 

 

• Use uma imagem da web site fornecido ou demonstre o processo de dessalinização. 

P: Tanto as barragens quanto a irrigação redirecionam recursos hídricos preciosos e mudam a geografia 
física da terra. Estas mudanças na paisagem, feitas pelo homem, impactaram o modo de vida no Iraque. O 
acesso à água potável é essencial para sustentar a vida. Dessa forma, processos como a dessalinização da 
água do mar são agora comuns.  A dessalinização é a retirada do sal (cloreto de sódio) e de outros minerais 
da água do mar para torná-la adequada para consumo humano e/ou industrial. Em seguida, caminhões ou 
tubulações distribuem a água.  Ensine seu colega sobre dessalinização. 

• Espere 10-20 segundos enquanto os alunos ensinam uns aos outros 

P: Quem poderia ensinar a classe sobre dessalinização?5 

• Espere 10 segundos 

P: A vida diária é muito afetada pela diminuição do acesso e disponibilidade de água. O governo tem um 
sistema de encanamento que fornece acesso à água para menos de 20% da população. Os outros 80% 
dependem de caminhões-pipa ou precisam retirar água diretamente dos rios. É ilegal redirecionar a água 
dos canos do governo, mas muitas casas têm canalização ilegal. Imaginem esperar pelos caminhões de 
manhã para que você pudesse lavar roupas, louças ou preparar o café da manhã? Algumas pessoas 
precisam andar mais de uma milha para encher um balde com água todos os dias. Atualmente, não há leis 

ou regulamentos para a conservação de água. Ensine seu colega sobre como água afeta a vida no Iraque.6  
• Espere 20 segundos 

• Mostre vídeos opcionais  

P: Quem pode ensinar a classe sobre como água afeta a vida diária no Iraque? 

                                                        
4 Para apoio do professor leia: http://escola.britannica.com.br/article/481588/irriga%C3%A7%C3%A3o 
5 Leia sobre como se dá o processo de dessalinização em: 
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/curiosidades/o-que-dessalinizacao-agua.htm 
6 Esta reportagem pode ajudar a discutir a questão da água no Iraque: 
https://www.icrc.org/por/resources/documents/update/iraq-update-110510.htm 
 

http://escola.britannica.com.br/article/481588/irriga%C3%A7%C3%A3o
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/curiosidades/o-que-dessalinizacao-agua.htm
https://www.icrc.org/por/resources/documents/update/iraq-update-110510.htm


• Espere 10 segundos 

• Mostre fotos de instalações de gestão de resíduos. 

P: Além disso, o sistema de gestão de resíduos, a maneira como o esgoto e os produtos químicos são 
tratados com segurança, é quase inexistente no Iraque, assim, o lixo e o esgoto são despejados diretamente 

nos rios Tigre e Eufrates. Ensine seu colega sobre gestão dos resíduos7. 

• Espere 10 segundos 

P: Quem poderia ensinar a classe sobre o sistema de gestão de resíduos no Iraque? 

• Aguarde 10 segundos e chame um aluno 

P: Os seres humanos têm impactado e mudado a geografia do crescente fértil. Lembrem-se de que o 
crescente fértil se situa no Oriente Médio e aprendemos sobre isso em nossas aulas anteriores. Os avanços 
tecnológicos, tais como, a construção de barragens para as hidrelétricas e a irrigação, a poluição e os 
desvios e redirecionamento de água causam alterações no equilíbrio natural do ecossistema. Assim, 
podemos ver o padrão causa e efeito novamente. Por exemplo: devido ao redirecionamento no 
abastecimento de água, muitas cidades se desenvolveram em áreas que antes não eram habitáveis, pois 
eram muito úmidas ou muito secas. Em geral, vemos que a necessidade pela água afeta a forma como as 
pessoas vivem." 
 
Prática Guiada (10 minutos) – Como fazer inferências a partir de um tema concreto 

• Providencie uma imagem de um homem e uma mulher andando, de mãos dadas e fotos para ilustrar o 

exemplo de inferência. 

P: Hoje faremos inferências sobre como geografia física ainda afeta o modo de vida no Iraque. Então, vamos 
fazer suposições sobre o modo de vida no Iraque, baseado nos fatos que aprendemos hoje. Em ciência, isto 
é chamado de hipótese ou teoria. Você faz inferências o tempo todo em sua vida! É como ser um detetive e 
analisar pistas para resolver o mistério! Por exemplo: ontem quando cheguei em casa do trabalho, eu notei 
uma embalagem de Snickers no quintal. Também notei que meu cachorro estava gemendo e chorando e 
pedindo para ir lá fora. Eu inferi que meu cão encontrou o chocolate que estava na minha bolsa, o comeu e 
agora seu estômago está doendo! O que você pode inferir que se você viu um homem de negócios, agitando 
as mãos com uma criança como nesta foto? Usando frases completas, fale para dois colegas.  

• Espere 10 segundos 

P: Quem poderia me dizer o que um colega lhe disse? 
A: O Tom inferiu que eles são pai e filha, porque eles estão sorrindo. 
A: A Sally inferiu que o homem de negócios foi buscar sua filha na aula de natação. 
P: Muito bem. Estas são inferências válidas porque vocês basearam suas "hipóteses" em fatos. Agora, 
vamos olhar para os mapas do Iraque atual. Todos encontrem a cidade de Basra em seu mapa. Coloquem 
seu dedo sobre a cidade. Certo! Agora observem, qual é a cidade antiga mais próxima de Basra? Espere, 
1,2,3, responda!" 
A: (resposta coral) a cidade de Ur 

                                                        
7 Leia sobre a gestão de resíduos no Iraque: 
http://www.arabesq.com.br/Principal/Economia/ArtigosdeEconomia/tabid/60/ArticleID/565/mid/39
7/Default.aspx?SkinSrc=%5BG%5DSkins%2F_default%2FNo+Skin&ContainerSrc=%5BG%5DContainers
%2F_default%2FNo+Container 
 

http://www.arabesq.com.br/Principal/Economia/ArtigosdeEconomia/tabid/60/ArticleID/565/mid/397/Default.aspx?SkinSrc=%5BG%5DSkins%2F_default%2FNo+Skin&ContainerSrc=%5BG%5DContainers%2F_default%2FNo+Container
http://www.arabesq.com.br/Principal/Economia/ArtigosdeEconomia/tabid/60/ArticleID/565/mid/397/Default.aspx?SkinSrc=%5BG%5DSkins%2F_default%2FNo+Skin&ContainerSrc=%5BG%5DContainers%2F_default%2FNo+Container
http://www.arabesq.com.br/Principal/Economia/ArtigosdeEconomia/tabid/60/ArticleID/565/mid/397/Default.aspx?SkinSrc=%5BG%5DSkins%2F_default%2FNo+Skin&ContainerSrc=%5BG%5DContainers%2F_default%2FNo+Container


• Mostrar uma imagem da cidade de Ur e dos moradores da região dos pântanos.8 

P: "Sim! Ur é a cidade mais antiga mais próxima. A cidade de Ur foi abandonada por causa de perigosas 
enchentes que tornaram difícil sobreviver ali. Mas hoje, vemos que a cidade de Basra está localizada bem 
no meio do pântano. Vamos fazer uma inferência sobre porque há uma cidade lá hoje, mas não havia nos 
tempos antigos? Use as frases estruturadas e escrevam uma inferência no seu quadro branco. Espere para 
levantar seu quadro branco até eu dizer "Agora!" " 

• Escreva ou poste essa pergunta. 

• Depois de 1 minuto ou quando todos os alunos tiverem escrito, diga 'Agora!'. 

• Confira as respostas de todos, observe os erros comuns, em seguida, mostre uma resposta correta e 

indique os erros dos alunos (dê feedback). Os alunos fazem as correções.  

• Distribua o gráfico  

 
Prática Independente: (10 minutos) 
 
P: "Vamos ler novamente nossa pergunta essencial, como a geografia física afeta desenvolvimento cultural? 
Observe seu mapa e faça inferências sobre a influência do acesso à água na vida cotidiana no Iraque 
moderno. Você irá debater com um colega e em seguida, usar as frases estruturadas para escrever as 
inferências em suas próprias palavras. 
 
Ciclo de modelagem: 
Professor demonstra com classe 
P: "Agora, vamos debater: "O que sabemos sobre Basra? Vire-se e fale para um colega."  
A1: Humm... Eu sei que Basra se localiza na região de pântano.  
A2: Isso é verdade! E Ur foi uma antiga cidade que não está mais lá. 
Vamos rever as notas e as informações postadas da lição de hoje e discuti-las. 
A1: "O fluxo de água foi redirecionado ou represado, assim há menor quantidade de água doce fluindo para 
Basra.  
A2: "A cidade de Ur foi abandonada por causa da inundação."  
P: O que podemos concluir? 
A1: Eu deduzo que o povo de Basra toma menos banhos.  
A2: "Eu deduzo que comem mais alimentos que não necessitam de água. Agora, olhem para a tabela e vejam 
como completei as colunas. Vamos combinar duas inferências em uma frase. “ 

Cidade/tópico O que eu sei Pistas ou fatos aprendi = Inferência 

Basra Ur e Basra localizam-se no 
pântano. 

"O fluxo de água foi 
redirecionado ou 
represado, assim menor 
quantidade de água doce 
flui para Basra. Ur foi 
abandonada por causa da 
inundação. 

Eu deduzo que o povo de 
Basra toma menos 
banhos e come mais 
alimentos que não 
necessitam de água. 

 
O professor e um aluno demonstram. 

                                                        
8 Veja um video sobre a cidade de Ur em: http://novotempo.com/evidencias/videos/video-ur-dos-
caldeus-2013/ 
 

http://novotempo.com/evidencias/videos/video-ur-dos-caldeus-2013/
http://novotempo.com/evidencias/videos/video-ur-dos-caldeus-2013/


 P: Agora, eu preciso de um voluntário. Bom, Sam, obrigado. Eu serei o colega A e você será colega B. Vamos 
agora observar a cidade de Mossul. O que você sabe sobre Mossul? 
A: .... 
P: Eu vejo no mapa que há uma barragem em Mossul e minhas notas mencionam que eles usam barragens 
para o abastecimento de água e para gerar energia. Eu deduzo que o povo de Mossul... 
A: .... 
P: Vamos escrever nossas informações na tabela compartilhada. 
 
Dois alunos demonstram: 
P: " Eu preciso de dois voluntários. Certo, Scott você será o colega de A e a Kerry será o colega B.  Olhem 
para a cidade de Bagdá. Sigam os passos para completar sua tabela. Use as frases estruturadas para 
expressar suas ideias.  
Pode começar, Scott." 
Scott: O que você sabe sobre Bagdá? 
Kerry: Posso ver no mapa que Bagdá está localizada às margens da Rio Tigre. É também a capital do Iraque. Eu 
inferi... 
Scott: Eu notei que a cidade está localizada perto de uma grande barragem e de um reservatório. Eu inferi... 
Kerry: Vamos completar nossa tabela.  

• Os alunos devem preencher a tabela de forma que toda a classe possa ver.  

P: " Quem pode me dizer o que você e seu colega farão primeiro? 

• Chame um aluno voluntário 

P: O que faremos depois? 

• Chame um aluno voluntário 

P: Muito bem! E o que faremos por último? 

• Chame um aluno voluntário 

P: Agora, você pode terminar fazendo mais três inferências. Vocês podem escolher qualquer cidade no seu 
mapa. Podem começar! 
 
Fechamento: (5-7 minutos) – aqui você fará uma atividade chamada "chicote" 
 
P: " Hoje nosso objetivo era o de fazer inferências e escrever frases sobre como geografia física afeta e 
afetou o desenvolvimento cultural, no Iraque atual. Cada um de vocês pode indicar uma inferência que fez 
hoje ou fazer uma pergunta sobre a lição. Se alguém fizer uma pergunta, você pode responder. Vou escrever 
as perguntas no quadro. Vou começar. Eu deduzo que as pessoas no Iraque poderão ficar doentes porque 
elas estão bebendo água sem tratamento. Ok, Kerry, diga sua pergunta ou afirmação. 

• Os alunos dizem uma afirmação ou uma pergunta. Não se esqueça de escrever as perguntas no 

quadro. Responda a quaisquer perguntas que não forem respondidas até o final da aula.  

• Recolha as inferências para que, se houver tempo, professor/alunos possam verificar e pesquisar sobre 

elas. 

Avaliação: 

Observar a prática independente e o fechamento 

Ideias Adicionais: 

Os iraquianos estão sofrendo com a diminuição do rio Eufrates, como consequência das barragens turcas e as 
sírias construídas rio acima, há uma seca de 2 anos e há também uma má gestão dos recursos hídricos no 
Iraque, informa o New York Times. Os agricultores e pescadores ficaram arruinados e as terras-chave para o 
cultivo ficaram secas. "Os velhos dizem que é o pior tempo que eles se lembram," disse um pescador.  



Muitos culpam a Turquia e a Síria, que construíram, pelo menos, sete barragens no rio. A Turquia ultimamente 
duplicou o fluxo para o Eufrates, ampliando para 60% da sua média, mas não há nenhum acordo oficial para 
mantê-lo dessa forma foi assinado. Outros dizem que os iraquianos devem melhorar a manipulação da água, 
eliminando o desperdício e melhorando a drenagem. Qualquer que seja a solução, ele deve vir em breve, 
alerta um fazendeiro. 
As comidas típicas do Iraque.  
Os principais alimentos são o guisado e arroz. O guisado é comido no Iraque quase todos os dias. Os guisados 
podem ser variados. Podem ser preparados com diferentes tipos de carnes, como cordeiro, cabra, camarão, 
peixe, frango e carne. Mas nunca com carne de porco. A religião islâmica não permite que os iraquianos 
comam carne de porco. Em Basra, o peixe é servido com mais frequência. 
Os vegetais são o acompanhamento de todas as suas refeições. Muitas refeições são vegetarianas, exceto pelo 
caldo de carne que eles usam para cozinhar os legumes. Lentilhas e grãos também são muito comuns em seus 
pratos. Grão de bico, tomate, alho, cebola, espinafre, berinjela, azeitonas, trigo, nozes, amêndoas, mel, queijo 
e iogurte são comidos frequentemente. Carne e/ou tortas vegetais também são alimentos frequentes no 
Iraque. Pães achatados são servidos com todas as refeições. Azeite, juntamente com o coentro, cominho e 
canela são frequentemente usados. Sobremesa são feitas com geleia, geleia de casca de melancia, tâmaras, 
figos, uvas e romãs. 

Em seguida, mostre fotos de pratos comuns da web site www.investoriraq.com 

 
 
 
 

  



O nível da água diminui em represas importantes no Iraque 
 
O Ministério iraquiano de recursos hídricos anunciou na segunda-feira um declínio significativo 
nos níveis da água nas estratégicas barragens em Mosul e Haditha (foto) devido à falta de 
chuvas no rio Tigre e rios Eufrates e uma redução no fluxo da Turquia, Síria e Irã de água. 
O diretor de projetos Ali Hashim disse ao AKnews que o Ministério tem desenvolvido novos 
planos para reduzir o desperdício de água a fim de lidar com a escassez de água deste ano. 
"O ministério vai alinhar os rios e córregos do país, em uma ação coordenada com o Ministério 
da agricultura, para evitar que os agricultores desperdicem água," disse ele. 
O Ministério de recursos hídricos anunciou que foi alocado perto de US$ 69 milhões [83 
bilhões dinares iraquianos] para alinhar os rios principais e seus afluentes nas províncias do 
Sul, para reduzir o desperdício de água. 
No final de março, a Comissão de iniciativa agrícola chefiada pelo primeiro-ministro Nouri al-
Maliki decidiu formar um Conselho Nacional da água, para determinar as condições que 
deverão ser adotadas para desenvolver as fontes de água do país. 
Hashim disse que a formação do Comitê também irá assumir o papel de negociação com os 
países vizinhos do Iraque para chegar a um acordo sobre a água que flui no Iraque através dos 
rios Tigre e Eufrates compartilhados. 
A Turquia já está trabalhando na construção de uma barragem principal nos rios e Síria 
anunciou planos para construir um projeto de uma barragem maior no Rio Eufrates. 
O Irã tem bloqueado a água do rio flui em territórios iraquianos por várias vezes. Em 2008, o 
Irã construiu uma barragem no Rio Alwand que impediu o seu fluxo normal pela região norte 
de Khanaqin no Iraque. O rio, agora completamente seco, desempenhava um papel vital em 
projetos de irrigação agrícola da região. 
O Iraque iniciou processos de negociações com a Turquia e a Síria em várias ocasiões para 
obter acordos sobre o fluxo de água no Iraque de rios compartilhados. As negociações ainda 
não obtiveram sucesso e os dois países tem ido em frente com planos para construir barragens 
que reduzem ainda mais o volume de água no Iraque. 
A missão da ONU no Iraque advertiu em seu relatório de março que os rios Tigre e Eufrates, no 
Iraque correm risco de secar completamente por volta de 2040. Embora o Ministério de 
recursos hídricos reconhecesse a importância do relatório da ONU, afirmou que as 
informações nele contidas eram exageradas e não se basearam em estatísticas precisas. 
(Fonte: AKnews)



MAPA ATUAL DO ORIENTE 
Fonte: http://www.geografiadoorientemedio.roarchela.com/2011/01/relevo-e-hidrografia-da-mesopotamia.html 

 



Mapa político do Iraque 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Mapa antiga Mesopotâmia 

 

 



 
Barragem Hoover (Hoover Dam) - localizada entre os estados de Nevada e Arizona 

 

 



 
Barragem construída por castores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Barragem de Mossul, Iraque 

 

 

 



 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Maquete da antiga cidade de Ur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


