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Parabéns! Você limpou o rio!

Ao beberem água no rio, o gado e outros animais defecam,
urinam e pisoteiam o leito do rio, causando erosão e

poluição. Cercando o pasto, permitimos o desenvolvimento
da mata ciliar e evitamos a poluição do rio pelos animais.

Figura 6 - Cerca evitando o acesso do gado ao rio e fim do jogo.

RESULTADO ESPERADO

Ao desenvolver este jogo, a Embrapa buscou sensibilizar crianças,
jovens e adultos para alguns problemas de poluição nos cursos d'água
que podem ocorrer quando as práticas utilizadas facilitam a ocorrência de
erosão. Acredita-se que o manejo sustentável seja a forma adequada de
promover o desenvolvimento do meio rural, reduzindo ao mínimo o
impacto na natureza. Espera-se que a difusão desse conhecimento ajude
a diminuir a erosão e a poluição dos rios.

Por último, os bovinos com acesso ao rio estão pisoteando, urinando e
defecando nele, o que é fonte de erosão e poluição. Ao clicar sobre os
animais que estão na água, surge uma cerca que impede o acesso direto
ao rio e um bebedouro onde o gado pode matar a sede sem poluir. Isso é
mostrado na Figura 6.

Como se percebe na sexta e última tela, o rio está limpo. Nessa mesma
tela, o usuário é parabenizado e tem possibilidade de voltar ao início do
jogo, para reiniciá-lo.

DISPONIBILIDADE

http://www.cnpsa.embrapa.br/jogos/

O jogo do “Controle da Erosão” pode ser acessado diretamente via
Internet, estando disponível na página de jogos da Embrapa Suínos e
Aves, no endereço: , sob o título
“Jogo do controle da erosão”.

Além da disponibilidade na internet, o jogo está sendo disponibilizado em
feiras e eventos. Em breve, ele será utilizado em trabalhos com filhos de
agricultores, visando despertar nos mesmos a necessidade de proteger o
meio ambiente.
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FUNCIONAMENTO DO JOGO

O jogo do “Controle da Erosão” apresenta ao usuário uma situação
com problemas que geram poluição num rio (Figura 1). O objetivo do
jogo é resolver, de forma interativa, cada um dos problemas, até que o rio
fique limpo. Para isso, o jogador deve identificar o problema e clicar com
o mouse sobre o mesmo. Cada vez que isso é feito corretamente, a
imagem é modificada, mostrando a situação correta. Simultaneamente,
uma mensagem de incentivo aparece na parte superior da tela e um
texto instrutivo sobre o problema aparece na parte inferior.

O jogo é formado por cinco problemas (falta de mata ciliar na margem
esquerda, falta de mata ciliar na margem direita, pisoteio e dejetos
bovinos no rio, plantio fora de curvas de nível e ausência de mata no topo
do morro), que podem ser resolvidos em qualquer ordem.

O jogo é melhor descrito apresentando-se uma das possíveis maneiras
de jogá-lo. A tela inicial do jogo é mostrada na Figura 1.

INTRODUÇÃO

CONTROLE DA EROSÃO

!

!

!

A educação é fundamental para formar cidadãos conscientes sobre os
problemas ambientais e o seu impacto sobre a vida no planeta. Com o
intuito de sensibilizar o público e auxiliar no desenvolvimento de uma
consciência ambiental crítica, a Embrapa Suínos e Aves desenvolveu
jogos de computador, com os seguintes objetivos gerais:

Promover a sensibilização ambiental da população sobre o conceito de
sustentabilidade e sua importância.

Proporcionar a educadores um material lúdico, que favoreça a
discussão de temas relacionados com o meio ambiente.
Promover o uso de novas tecnologias para disseminar conhecimentos

gerados pela Embrapa Suínos e Aves e metodologias recomendadas
para promover o desenvolvimento sustentável na agropecuária.

Erosão é o desgaste acelerado do solo, que pode ser causado por
diversos fatores, sendo muitos deles, como a destruição das matas, de
origem humana. A erosão é um dos grandes problemas ambientais da
atualidade. Felizmente, o seu controle pode ser feito com ações de
simples execução. Observa-se, no entanto, que freqüentemente há falta
de conhecimento sobre as medidas adequadas para prevenir a erosão e
a poluição dos rios. Visando ensinar crianças e adultos, de forma lúdica,
a protegerem o solo e os rios da erosão, foi desenvolvido um jogo de
computador.

Figura1 - Situação inicial .

Ajude a limpar o rio!

Algumas coisas na figura estão poluíndo o rio. Descubra
quais e mude-as para melhor.

Muito bem, mas ainda há muito a ser feito.

Sem mata ciliar, a terra das margens do rio é levada
embora pela erosão, deixando o rio lamaçento. Plantando
árvores, a vegetação protege o rio, segurando a terra e os

resíduos dos pastos e lavouras.

Figura 2- Mata ciliar na margem esquerda do rio.

Neste exemplo, o usuário pode identificar que a margem esquerda do
rio está desprotegida, sem mata ciliar. Ao clicar com o mouse sobre a
mesma, surge nela uma vegetação densa, como mostrado na Figura 2.

Bom trabalho! Continue assim.

Com a margem desprotegida, solo e resíduos são
carregados para o rio e os barrancos são erodidos. A

mata ciliar deve ser espessa, densa e larga o suficiente
para segurar todos os resíduos carregados pelas chuvas.

Figura 3 - Mata ciliar na margem direita do rio.

Do mesmo modo, ao clicar sobre a margem direita, ela também passa
a ser coberta por mata ciliar, conforme mostrado na Figura 3.

Figura 4 - Plantio em curva de nível.

O rio está quase limpo!

A falta de proteção nos topos dos morros e áreas com
declive acentuado faz a água escoar rapidamente,
causando erosão.{Os topos dos morros e encostas

íngremes devem ser protegidos por árvores, para evitar a
erosão.

Figura 5 - Mato nas encostas íngremes.

Nota-se que existem três sulcos de erosão na plantação e que o plantio
foi feito morro abaixo. Ao clicar sobre a plantação na região mais baixa
do morro, a plantação passa a ser em curva de nível e os dois sulcos
laterais desaparecem, conforme a Figura 4.

Agora falta pouco!

O plantio morro abaixo faz com que a água da chuva
escorra com facilidade, levando junto terra, sementes e

adubo. As plantações devem ser feitas ao longo da curva
de nível, contornando o morro, para segurar a água da

chuva.

O sulco principal de erosão continua na imagem, pois o topo do morro e
a encosta mais íngreme estão sendo cultivados, apesar de serem áreas
de preservação permanente. Clicando na parte superior do morro,
surge mato nessa área e o sulco maior desaparece, como na Figura 5.


