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1. RESUMO 

Todos os anos, grandes extensões de florestas brasileiras são destruídas por 

incêndios florestais provocados, em sua maioria, pela ação do homem, causando 

prejuízos de ordem humana, ambiental e financeira. Apesar da legislação vigente, 

muitos crimes ambientais ficam impunes. Além disso, a grande extensão territorial 

brasileira dificulta a fiscalização adequada. Diante disso, a melhor forma de reduzir 

os incêndios florestais atualmente são as ações de conscientização da população 

por meio da educação ambiental. Neste contexto, este trabalho apresenta um jogo 

educativo para promover a conscientização de crianças sobre o impacto dos 

incêndios florestais. Com isso, espera-se contribuir para a formação de adultos mais 

conscientes, de modo a reduzir a incidência de incêndios florestais. 

2. INTRODUÇÃO 

A cobertura florestal brasileira vem diminuindo desde a colonização do país, sendo o 

fogo um dos maiores agentes de destruição (EUGENIO, 2014). Denomina-se como 

incêndio florestal a ação descontrolada do fogo em qualquer tipologia vegetal, 

independentemente se foi causado por ações antrópicas ou pela própria natureza 

(SILVA, 1998). Eugenio (2014) aponta que a maioria dos incêndios florestais no 

Brasil se originam por ação do homem, seja por desconhecer ou por negligenciar os 

impactos da destruição florestal.  

Os prejuízos provocados pelos incêndios florestais são muito graves e classificam-se 

em três tipos: de ordem humana, com a perda de vidas; de ordem ambiental, com os 

danos à fauna e flora; e os de ordem econômica, com os custos envolvidos no 

combate ao fogo (EUGENIO, 2014). Diante disso, a melhor maneira de reduzir os 

incêndios florestais é por meio da prevenção, que se dá, principalmente, a partir da 

conscientização da população (EUGENIO, 2014). 

Nos últimos anos, a aplicação de jogos em contextos educacionais tem se mostrado 

como uma das mais eficientes abordagens de ensino, uma vez que proporcionam 

interatividade, tornando o processo de ensino aprendizagem mais atrativo e 

significativo (ALVES et al., 2013).  

3. OBJETIVOS 

Diante da importância das ações voltadas à educação ambiental para a prevenção 

dos incêndios florestais, este trabalho tem como objetivo apresentar um jogo 

educativo desenvolvido para promover a conscientização de crianças sobre o 



impacto dos incêndios florestais, abordando também as principais formas de evitar o 

início e a propagação de focos de calor. Com isso, espera-se contribuir para a 

formação de adultos conscientes. 

4. METODOLOGIA 

Conforme ilustrado na Figura 1, a metodologia adotada para o desenvolvimento 

deste trabalho dividiu-se em 3 principais etapas: Revisão bibliográfica, Análise e 

Projeto e Implementação do jogo. Por meio dessa organização, pôde-se, 

inicialmente, criar a base teórica em torno do assunto, que, por sua vez, 

fundamentou a criação do projeto, culminando na implementação de um jogo com as 

tecnologias mais adequadas para a finalidade pretendida. 

 

Figura 1: Processo metodológico. 

5. DESENVOLVIMENTO 

A etapa inicial do desenvolvimento consistiu na realização de uma revisão 

bibliográfica, buscando compreender adequadamente o conceito de incêndios 

florestais, bem como suas causas, consequências e formas de prevenção. Em 

seguida, foram estudados os processos envolvidos na análise, projeto e construção 

de jogos educativos, de modo a conhecer as tecnologias existentes, além dos 

elementos necessários para tornar um jogo atrativo e, ao mesmo tempo, educativo. 

Por fim, a revisão bibliográfica analisou jogos voltados à educação ambiental, o que 

contribuiu para o levantamento de ideias e para a diferenciação de nossa proposta. 

Após a revisão bibliográfica, avançou-se para a etapa de análise e projeto do jogo 

proposto neste trabalho, tendo sido definidos os cenários do jogo, seus desafios, 

fases e elementos. Por fim, partiu-se para a construção do jogo, com a elaboração 

das imagens em Photoshop e utilização do engine Unity com código-fonte em Java 

Script, que permite fazer a integração de todos os elementos.     

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Como resultado do trabalho desenvolvido, foi construído o jogo denominado 

"Psirinho". A ideia do jogo, ilustrado na Figura 2, é mostrar o quão difícil é a 



sobrevivência da fauna em uma floresta em meio a um incêndio florestal. Além 

disso, o jogo mostra também o impacto dos incêndios à flora local. 

               a) Tela inicial                       b) Cenário - Fase 2            c) Você sabia? 

  

 

                                                  

Figura 2: Telas do jogo. 

O personagem principal do jogo é um Tucano, pássaro típico do Brasil, que deve ser 

direcionado pelo jogador para sobreviver a um incêndio florestal, escapando das 

chamas e, ao mesmo tempo, conseguindo alimentar-se para acumular pontos e 

manter-se vivo.  A cada contato do pássaro com o fogo, a vida é reduzida e, sempre 

que o pássaro morre, é exibida uma mensagem educativa aleatória em linguagem 

simples e o jogo reinicia, zerando a pontuação. Após atingir pontuação suficiente, 

uma questão deve ser respondida corretamente para avanço de fase. 

Os próximos passos a serem executados visam avaliar a contribuição do jogo e 

realizar melhorias para potencializar os resultados, levando à construção de um 

recurso que realmente apoie a conscientização ambiental de crianças, para a 

formação de adultos mais conscientes.  
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