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Resumo 

 

Atualmente o  estado de SP vive uma crise hídrica devido à baixa frequência de 

chuvas na região, fazendo assim faltar água em grande parte do estado. Muitas 

medidas preventivas já foram tomadas, mas todas voltadas para um público adulto, 

e percebendo essa nessecidade de atenção para o público infantil pensamos e 

pesquisamos a melhor maneira de atender e suprir essa falta de informação e 

atenção a uma parcela muito importante da sociedade, logo foi assim  criado o 

EcoHero, o projeto que consiste em ensinar o público infantil a necessidade social e 

as melhores maneiras de economizar água no dia a dia. Sendo aplicado de maneira 

divertida por meio de um jogo eletrônico para desktop e estando presente em 

escolas e centros comunitarios. Expondo a necessidade da economia de água, 

criando hábitos diarios, de forma compreensiva e atrativa ao publico infantil. 
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Introdução 

 

Não é de hoje que ouvimos falar que a água é essencial para a sobrevivência 

humana, que sem ela a vida na Terra não seria possível, mas parece que a 

população não tinham está consciência. Aqui no Brasil, na década de 80, muito se 

ouvia falar da seca na região nordeste, porém no ano de 2013 a crise hídrica chegou 

ao Estado de São Paulo, que é o maior centro populacional do país, como a parada 

no abastecimento das casas e a maior contaminação por esgotos em água limpa, 

pois o processo para o esgoto se diluir ficará mais lento e assim dificultará a filtração 

para reuso, porém este problema não esta restrito apenas ao Estado de São Paulo, 

chegando também ao Rio de Janeiro, Minas Gerais, entre outros locais do Brasil, 

inclusive no nordeste. 

Após pesquisas na internet e com especialistas da área de gestão ambiental 

soubemos que levaria anos para que a crise passasse por completo. Logo 

chegamos a conclusão de desenvolver um software (jogo educativo) para ensinar as 

crianças de 5 a 9 anos de idade a importância da preservação e utilização 

consciente da água, educando-as de forma divertida e eficiente sobre os processos 

de tratamento e formas de preservação para o seu dia a dia, para que no futuro 

possa amenizar o uso desnecessário da água e que não tenham que passar por 

uma crise tão grave quanto a atual. 

Para que esse projeto fosse desenvolvido procuramos especialistas na área 

pedagógica para desenvolver as melhores formas de ensinar as crianças de 5 a 9 

anos de idade e despertar o seu interesse, trabalhando muito bem na parte visual, 

com cores chamativas e vivas, poucos textos, diferentes cenários e desafios para 

que as crianças mantenham-se entretidas. 

Com essa idéia em mente, temos como objetivo disseminar o conhecimento 

sobre o uso consciente da água ao maior número de crianças possíveis, distribuindo 

o jogo em escolas, sites de jogos, sites de empresas de água, sites de organizações 

não governamentais, entre outros, para que essas possam refletir sobre o assunto e 

orientar seus amigos e familiares sobre o uso consciente deste bem tão precioso, 

tudo isso de forma lúdica e divertida. 

Por fim, esperamos através desse projeto, suprir a necessidade que as 

crianças têm de brincar, mas ao mesmo tempo as fazendo aprender sobre o 
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problema da falta de água, como preservá-lo e quais seus impactos para a 

sociedade e a natureza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 
 

Cenário 1 

 

A água é fonte da vida. Não importa quem somos o que fazemos, onde 

vivemos, nós dependemos dela para viver. No entanto, por maior que seja a 

importância da água, as pessoas continuam poluindo os rios e destruindo as 

nascentes, esquecendo o quanto ela é essencial para nossas vidas. 

A água é provavelmente o único recurso natural que tem a ver com todos os 

aspectos da civilização humana, desde o desenvolvimento agrícola e industrial aos 

valores culturais e religiosos integrados na sociedade. É um recurso natural 

essencial, seja como componente bioquímico de seres vivos, como meio de vida de 

várias espécies vegetais e animais, como elemento representativo de valores sociais 

e culturais e até como fator de produção de vários bens de consumo final e 

intermediário. 

O Brasil é um país privilegiado no que diz respeito à quantidade de água. Tem 

a maior reserva de água doce da Terra, ou seja, 12% do total mundial. Sua 

distribuição, porém, não é uniforme em todo o território nacional. A Amazônia, por 

exemplo, é uma região que detém a maior bacia fluvial do mundo. O volume de água 

do rio Amazonas é o maior de todos os rios do globo, sendo considerado um rio 

essencial para o planeta. 

As maiores concentrações populacionais do país encontram-se nas capitais, 

distantes dos grandes rios brasileiros, como o Amazonas, o São Francisco e o 

Paraná. O maior problema de escassez ainda é no Nordeste, onde a falta da água 

por longos períodos contribui para o abandono das terras e a migração aos centros 

urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro, agravando ainda mais o problema da 

escassez de água nestas cidades. 

O estado de São Paulo é o estado com a maior concentração populacional do 

país e reflete muito bem o problema da crise hídrica. Um bom exemplo do porque a 

crise hídrica ter se instalado no estado é a ausência de proteção dos mananciais. A 

represa Billings, situada na região do Grande ABC paulista, por exemplo, não pode 

ser usada como alternativa para abastecimento, porque está extremamente poluída 

e não houve qualquer prioridade do governo e da sociedade para seu cuidado. 
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Os governantes sempre foram omissos com a questão do uso racional da 

água não investindo em infra-estrutura nem na educação da população, nem sobre o 

controle do uso da água por empresas e produtores de alimentos. Diante da crise 

instalada o governo não teve outra alternativa se não adotar medidas emergenciais 

para a redução do consumo até que a crise diminua ou termine. 

O governo implantou uma série de medidas emergenciais, tais como a criação 

de incentivos como descontos para quem economizar água e multas para o 

consumo excessivo, teve que investir em informação sobre o que realmente está 

acontecendo para que a população saiba o problema que estamos enfrentando, 

elaborou uma campanha de conscientização sobre o uso da água e em algumas 

cidades adotou o sistema de rodízio onde algumas horas do dia a população fica 

sem água ou tem a pressão da água diminuída. Estas atitudes adotadas são de 

curto prazo, porém umas séries de outras ações estão sendo tomadas pelos 

governos como, por exemplo, restaurar as florestas e mananciais, efetuar 

levantamentos e obras para diminuir a perda de água potável através dos 

vazamentos nas tubulações e melhorias no tratamento do esgoto. 

Outros pontos importantes, porém devem ser desenvolvidos a longo prazo, 

são a despoluição dos rios, controle de emissão de poluentes e a reutilização da 

água através do tratamento amplo e eficiente do esgoto. Hoje grande parte do 

esgoto é descartado diretamente nos rios sem nenhum tratamento e esta é uma 

situação muito grave quando falamos sobre o uso e preservação da água. 
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Delimitação do tema 2 

 

Juntando as traduções de soft + ware, pode-se inferir que software une o 

conceito de “leve”, “macio” com o conceito de “artigo”, “produto”. “Leve” porque não 

é palpável como o hardware (hard = duro). A tradução literal seria: artigo leve. Por 

isso, a palavra software, assim como a palavra hardware não possui tradução para o 

português. 

Softwares são programas de computador, que por sua vez, designam um 

conjunto de instruções ordenadas que são entendidas e executadas pelo 

computador. Existem dois tipos principais de softwares: os sistemas operacionais 

(softwares básicos que controlam o funcionamento físico e lógico do computador) e 

os softwares aplicativos (executam os comandos solicitados pelo usuário, como os 

processadores de texto e planilhas eletrônicas). Dois outros tipos de softwares que 

contém elementos dos softwares básicos e dos softwares aplicativos, mas que são 

tipos distintos, são: os softwares de rede, que permitem a comunicação dos 

computadores entre si, e as linguagens de programação, que fornecem aos 

desenvolvedores de softwares as ferramentas necessárias para escrever 

programas. 

Dentre as diversas ferramentas que auxiliam os educadores no processo de 

aprendizagem tem-se o computador como um grande aliado. O computador, 

representando as diversas ferramentas da informática e os softwares educativos 

usados na educação, torna-se cada vez mais um amplificador de potencialidades na 

capacitação e aperfeiçoamento de alunos, professores e das próprias instituições de 

ensino. 

Os softwares podem ser considerados programas educacionais a partir do 

momento em sejam projetados por meio de uma metodologia que os contextualizem 

no processo ensino-aprendizagem. Desse modo, mesmo um software 

detalhadamente pensado para mediar a aprendizagem pode deixar a desejar se a 

metodologia do professor não for adequada ou adaptada a situações específicas de 

aprendizagem. 

Quanto ao enfoque dado à aprendizagem, um software educacional pode 

direcionar para uma aprendizagem algorítmica ou heurística. Em um software de 

aprendizagem algorítmica a ênfase está na transmissão de conhecimentos, na 
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direção que vai do sujeito que domina o saber para aquele que quer aprender. No 

modelo algorítmico o desenvolvedor de software tem o papel de programar uma 

seqüência de instruções planejadas para levar o educando ao conhecimento. Já em 

um software orientado pelo modelo de aprendizagem heurística predominam as 

atividades experimentais em que o programa produz um ambiente com situações 

variadas para que o aluno as explore e construa conhecimentos por si mesmo. 

Quando se desenvolve um software educacional para apoio ao processo de 

aprendizagem, de uma determinada área de conhecimentos e de um determinado 

conteúdo, uma das etapas primordiais de sua produção é definir a concepção 

pedagógica daqueles que estão envolvidos no seu desenvolvimento e 

implementação. E para isso, ter um ou vários pedagogos na equipe de projeto é 

indispensável, o acaba ocorrendo é que grande parte das equipes de 

desenvolvimento de software educativo não possuem pedagogos ou então os 

pedagogos tem um papel meramente teórico. 

Porém, enquanto os professores, hoje, reclamam que não conseguem manter 

a atenção de seus alunos, e que estes não mostram tanto interesse pelas aulas 

como as crianças de antigamente, os jogos de videogame e de computador estão 

cada vez mais atrativos e populares, algumas vezes até de forma extremada. É 

inegável que a geração de crianças nascidas nesta era da tecnologia é diferente das 

anteriores, e as escolas precisam se adequar a este novo perfil de público. Como 

seria bom se o interesse dos jovens por jogos pudesse ser canalizado para os 

estudos. Será então que os jogos não poderiam ser instrumentos poderosos para o 

aprendizado, revolucionando a forma como o ensino é ministrado? Mas não só nas 

escolas, os jogos eletrônicos podem, e ensinam crianças e jovens de todas as 

idades, que jogam games com frequência, de diversas maneiras e também os 

desenvolvem. 

 Alguns resultados de pesquisas que mostram o desenvolvimento que os 

“gamers”, pessoas que jogam muitos games, podem desenvolver: 

 

 Habilidades de combatentes reais: Atirar em um zumbi em “Resident Evil“, por 

exemplo, pode influenciar na vida real. Um estudo desenvolvido por um jornal 

britânico mostra que gamers têm a mesma capacidade de combate e 

resposta a eventos do que combatentes de guerra reais. 
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 Inteligência aprimorada: Gamers demonstram ser 50% mais aptos a 

raciocinar com velocidade e prestar melhor atenção em detalhes. Crianças 

que jogam games demonstram um crescimento mental e intelectual muito 

mais acelerado em relação às crianças que nunca viram um joystick na vida. 

 

 Tolerância a dores: Estudos mostram que 50% dos gamers demonstraram 

maior invulnerabilidade ao sentir dores de queimaduras. Jogar games 

violentos aumenta a tolerância de qualquer dor em até 65%. 

 

 Casamentos gamers: 76% dos casais que jogam vídeo games juntos dizem 

que a relação no casamento é impecável. 

 

 Visão acelerada: Jogar games de ação por algumas horas aumenta a 

capacidade de alcance de visão e perímetro da percepção humana. 

 

 Concentração sobre-humana: Gamers conseguem dar atenção a até seis 

coisas ao mesmo tempo enquanto os não-gamers só conseguem se 

concentrar em quatro. Também conseguem realizar testes de cognição com 

20% a mais de eficiência. 

 

 Calmante digital: Jogar qualquer tipo de game reduz em 17% a produção do 

hormônio que induz o estresse, o cortisol. O puzzle “Bejeweled” mostrou que 

54% de seus jogadores assíduos demonstraram 54% de redução de estresse 

físico. E tem gente que diz que estimula a violência… 

 

 Cura por fisioterapia: Games que se baseiam em exercícios, como os do Wii, 

ajudam muito pessoas que sofrem do Mal de Parkinson. Num estudo, após 12 

semanas de jogatina, 55% das pessoas melhoraram sua velocidade ao 

realizar tarefas e melhor equilíbrio. 
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 Memória privilegiada: A Federação dos Cientistas Americanos revelou que 

estudantes se lembram 90% melhor de informações ensinadas em uma 

simulação comparadas com 10% de possibilidade de lembrança ao ler livros 

ou revistas. 

 

 Destreza melhorada: Um estudo feito por cirurgiões de hospitais públicos do 

mundo todo provam que aqueles profissionais da saúde que jogam vídeo 

games são 27% mais rápidos e tem 37% menos chances de errar do que 

aqueles que não jogam. 
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Capitulo 3 

 

Recursos naturais e a falta d’água 3.1 

 

Segundo a Professora e pesquisadora da Universidade de São Caetano, Marta 

Marcondes, atualmente o estado de SP vive uma crise hídrica. Com o nosso 

principal reservatório de água “Cantareira” se encontra com água já no indicativo do 

volume morto, cerca de 15% de sua capacidade total. Esse sistema, de reserva 

hídrica, tem capacidade total de até 982 Bilhões de litros de água e hoje temos cerca 

200 milhões de litros para consumo.  

 

 Essa falta de água já afeta 71% da população paulista segundo o site 

epoca.globo.com, em outras palavras mais de 7 em cada 10 residentes do estado de 

SP em algum momento ficou sem água em sua casa, afetados pela crise hídrica que 

se encontra no estado desde 2013. 

 

Uma estimativa para o fim dessa crise seria de 5 anos caso todos os periodos de 

chuva sejam normais, ao contrario do que tem ocorrido nos últimos anos, ainda 

assim alguns pesquisadores ainda dizem que é impossível a Cantareira voltar a 

armazenar água devida as enormes rachaduras no seu solo, Logo caso seja 

possível retornarmos a utilizar a Cantareira como um sistema de armazenamento de 

água isso só ocorreria por volta de 2020, ainda assim não estariamos com níveis 

estaveis apenas fora da crise, logo ainda nesse momento deveremos ter uma 

grande cautela com os gastos da água para não ocorrer essa crise novamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



13 
 

 

 
 

Economia 3.2 

  

No atual cenario da crise hídrica em São Paulo foi extremamente necessário que a 

população entendesse o tamanho da crise e se mobilizassem para diminuir o 

consumo de água em suas residencias assim amenizando um pouco a expressão da 

crise nos estado e com isso em mente o governo do estado investiu em 

propagandas e metodos de economia de água que atingissem toda a população e 

esses metodos de economia foram muito bem aceitos e realizado, como por 

exemplo: 

 

• Banho de ducha deve ser no máximo de 5 minutos pois é o necessário para 

se limpar corretamente, não esquecendo de desligar o chuveiro ao se ensaboar. 

Apenas esses 5 minutos já gastam cerca 80 litros de água. 

 

• Ao escovar os dentes sempre fechar a torneira enquanto escova, pois apenas 

a vazão de água é de 20 litros por minuto. 

 

• Lavar louças com a torneira aberta, o tempo todo, desperdiça até 105 litros. 

Ensaboe a louça com a torneira fechada e depois enxágue tudo de uma vez. Na 

máquina de lavar são gastos 40 litros. Utilize-a somente quando estiver cheia. 

 

• Na descarga: Verifique se a válvula não está com defeito, aperte-a uma única 

vez e não jogue lixo no vaso sanitário, cada descarga gasta cerca de 9 litros de 

água. 

 

• Regar jardins e plantas: No inverno, a rega pode ser feita dia sim, dia não, 

pela manhã ou à noite. Use mangueira com esguicho revólver ou regador. 

 

• Lavar carro: com uma mangueira gasta 600 litros de água. Só lave o carro 

uma vez por mês, com balde de 10 litros, para ensaboar e enxaguar. Para isso, use 

a água da sobra da máquina de lavar louça. 

 

• Na limpeza de quintal e calçadas use vassoura: Se precisar utilize a água que 

sai do enxágue da máquina de lavar. 

 

Além dessas dicas do dia a dia também foi indicada algumas alternativas para 

captação de água da chuva como cisternas, ou então plantas para despoluírem 

nossos rios com baixo custo. Essas são algumas dicas para economia da água mas 

o mais importante é manter a criatividade para economizar água com consciência,  
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Softwares educativos com tema de água 3.3 

 

 Apesar dessa grande preocupação com a economia da água devemos 

lembrar que essas dicas precisam atigir não só um publico adulto mas também um 

público infantil, afinal eles serão geração em que possivelmente a situação da crise 

hídrica se normalizará, sendo assim essas dicas tem que chegar as crianças de 

forma que elas entendam e que coloquem em pratica. Dessa forma a melhor forma 

de atingir esses objetivos é através de um jogo educativo para desktop. Apesar de 

não ser uma área muito explorada pela mídia para transmitir informações ou até 

mesmo ensinar é possível encontrar alguns exemplos de jogos educativos voltados 

a economia de água como os exemplos a seguir:  

 

 ECO Água: 

 

 
Figura 1 -Exemplo EcoÁgua 

O jogo se trata de fechar a torneira para economizar água em um nível cada vez 

mais difícil. 

 

Pontos positivos: 

 

O jogo trabalha com a prática direta da economia da água, não apenas com teoria, 

trazendo assim um melhor aprendizado para aquela determinada situação. 

Jogo com imagens bem criativas e chamativas, fazendo assim ter uma atenção 

rápida dela. 

 

Pontos negativos: 

 

O jogo não trás muita informação extra além do subjetivo “Desligue o chuveiro para 

economizar água”, alem de uma barra preta na parte inferior da tela mas que não 

chama atenção da criança e é quase imperceptível. Apesar da imagens bem 

chamativas o jogo é composto de apenas uma fase, assim prendendo a atenção de 

uma criança no máximo por 5 minutos. 
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 Eco Casa: 

 

 
Figura 2 - Exemplo EcoCasa 

 

 

O jogo constitui basicamente em escolher as atitudes certas para economizar água, 

junto com um personagem incentivando e prendendo a atenção da criança.  

 

Pontos positivos: 

 

Jogo de simples compreensão para uma criança fazendo assim ter uma atenção 

rápida dela. Imagens bem criativas e chamativas perfeitas para o aprendizado das 

crianças. 

 

Pontos negativos: 

 

Jogo sem muita informação explicativa, não informa o porque está errado cada 

atitude. Jogo apenas com uma fase, não prende a atenção da criança por muito 

tempo. 
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 Clubinho Sabesp: 

 

 
Figura 3 - Exemplo Clubinho Sabesp 

 

É um site patrocinado pela Sabesp (Empresa de tratamento de água), que consta 

com diversos minigames que explicam e ensinam sobre a água. 

 

 

Pontos Positivos: 

 

Os jogos trazem em sua maioria imagens bem claras e simples para crianças, 

contendo quase todas a informações explicadas em cada fase dos jogos, trazendo 

assim um verdadeiro aprendizado para a criança. 

 

Ponto Negativo: 

 

Apesar de trazer informações bem explicadas todas são em forma de texto e 

algumas crianças podem não ler os texto em sua totalidade assim não constituindo 

um total aprendizado.  
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Escolha do projeto 4 

 

Após um estudo para localizar problemas emergentes na nossa atual sociedade 

decidimos encarar o grande desafio de tentar ajudar de alguma forma o meio 

ambiente, sendo assim enxugamos muitas possibilidades, e já que estávamos 

abraçando tal responsabilidade fomos atrás do maior problema em relação a falta de 

água no estado de SP, a crise hídrica de 2014 afetou todo o estado de SP, tornando 

assim nossa atenção uma possibilidade de contornar, evitar, ou até amenizar essa 

situação. 

Logo fizemos diversas pesquisas sobre quão profundo era essa crise e percebemos 

que era um buraco bem mais profundo do qual imaginávamos, e que a única forma 

de acabar essa crise é fazendo as pessoas perceberem o que realmente está 

acontecendo. Infelizmente essa iniciativa já estava sendo tomada pelo próprio 

governo com inúmeras campanhas para economia de água, mas uma única coisa 

faltava era a conscientização para as crianças, haviam sim alguns tipos de 

campanhas mas todas elas inexpressíveis quando comparadas as voltadas para as 

demais categorias. 

 

E foi assim que nossa ideia foi se moldando, logo após esse nosso estudo fomos 

conversar com pedagogos para sabermos de que forma poderíamos implantar essa 

ideia ao nosso curso de informática, então o pedagogo nos instruiu sobre as 

principais características de aprendizado de uma criança, sendo assim decidimos 

que a melhor forma de ensinarmos crianças a preservar e economizar água seria 

através de um jogo para computador. 

 

No entanto esse jogo deveria ser diferenciado de outros jogos encontrados no 

mercado, todos esses diferenciais foram indicados pelos pedagogos são esses os 

seguintes diferenciais: 

 

Deveríamos pensar em algo chamativo mas ao mesmo tempo que não cansasse a 

vista, pois essa era a única forma de conseguirmos manter a atenção  de uma 

criança ao nosso jogo para que ela adquira 100% de aprendizado com ele. 

 

Cada fase deve ter no máximo 5 minutos, para que assim a criança não se canse do 

jogo em momento nenhum e que tenha total atenção no jogo. 

 

Como estamos trabalhando com uma faixa etária infantil. Para o jogo deveríamos 

fazer que o jogo seja 100% dublado para que elas não precisem ler mas também 

colocássemos legendas para que os mais velhos treinassem sua leitura, ajudando 

assim não apenas a conscientizar sobre a crise hídrica mas também ajudando ela a 
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desenvolver competências de acordo com a sua faixa de idade e de aprendizado 

escolar como a leitura, cidadania, economia, etc. 

 

4.2 Escolha das plataformas de desenvolvimento 

 

Com o projeto já escolhido e traçado precisávamos de uma plataforma de 

desenvolvimento que atendesse nossas necessidades, são elas: 

 

Facilidade de aprendizado da plataforma. Todas os softwares de desenvolvimento 

de games tem características especificas e buscar um com uma facilidade e com 

qualidade ao mesmo tempo é essencial para a criação do projeto e para o mesmo 

obter resultados o mais rápido possível. 

 

Acessibilidade do programa. Tínhamos que contar com programas profissionais mas 

ao mesmo tempo accessíveis para computadores caseiros, pois é onde maior parte 

do projeto foi desenvolvido. 

 

Gratuidade. O software de desenvolvimento deve ser gratuito para desenvolvedores 

indies, desenvolvedores independentes de jogos, para que assim seja possível a 

criação e distribuição do jogo. 

 

 Facilidade de aprendizado da plataforma. Todas os softwares de desenvolvimento 

de games tem características especificas e buscar um com uma facilidade e com 

qualidade ao mesmo tempo é essencial para a criação do projeto e para o mesmo 

obter resultados de nossos objetivos o mais rápido possível. 

 

Acessibilidade do programa. Tínhamos que contar com programas profissionais mas 

ao mesmo tempo accessíveis para computadores caseiros, pois é onde maior parte 

do projeto foi desenvolvido. 

 

Gratuidade. O software de desenvolvimento deve ser gratuito para desenvolvedores 

indies, para que assim seja possível a criação e distribuição do jogo. 

 

 

Amplas possibilidades. Durante nossa busca encontramos a necessidade de obter 

um programa que nos possibilitasse diversas maneiras de desenvolver o jogo para 

ser o melhor possível. E essas possibilidades variam desde a criação desde um jogo 

com fundo fixo até possibilidades alternadas de diálogos.  

 

 

Mercado Consumidor. Um ponto muito forte que influenciou a escolha do software 

de criação foi o mercado consumidor para o jogo. Para cada software de 
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desenvolvimento existe uma maneira de utilizar o programa, desde sites na web 

para jogos e flash até jogos de desktop, sendo nosso objetivo alcançar maior 

numero de pessoas optamos por um jogo de desktop para plataforma Windows. 

 

Possibilidade de distribuição. Buscamos  um software especifico para obtermos a 

possiblidade de distribuição do game de forma gratuita, ou seja sem pagar tributos a 

empresa do software de criação. 

 

Credibilidade no mercado. Outro ponto analisado é a credibilidade do software de 

desenvolvimento no mercado, em que lugares é utilizado e se existe exemplos de 

jogos de credibilidade no mercado criados a partir do mesmo programa. 

 

4.2.2 Unity 5 

 

Com as pesquisas já realizadas entre todas as plataformas disponíveis no mercado 

optamos pelo Unity 5 por atender todas as necessidades anteriormente citadas. 

 

Falando um pouco mais sobre o Unity 5 é a nova edição da melhor plataforma de 

desenvolvimento para criar jogos e experiências interativas 2D/3D. O Unity 5 oferece 

um novo e incrível poder artístico. Melhor eficiência torna o trabalho mais suave e 

mais divertido e, com o mais amplo suporte para multiplataforma da indústria, você 

pode chegar a mais jogadores do que nunca. 

Alguns exemplos de melhorias trazidas pelo Unity 5 em comparação a outras 

versões do Unity ou outras plataformas de desenvolvimento são: 

 

 Shader padrão com base física. 

 

 Real-time Global Illumination. 
 

 Sondas de reflexão HDR. 
 

 Editor repleto de recuros e altamente flexível. 
 

 Audio Mixer. 
 

 Novo mecanismo físico. 
 

 Um Animador mais poderoso. 
 

 Suporte para multiplataforma líder da indústria. 
 

 Visualização prévia do WebGL. 
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 Suporte de renderização para iOS Metal. 
 

 O Unity Cloud. 
 

 Shader padrão com base física 
 

O novo Standard Shader fará com que seus materiais tenham aparência consistente 

em qualquer ambiente iluminado, em avançados dispositivos móveis, desktop e 

consoles. Aplique-o em 95% dos materiais em seu jogo, como metal, plástico, 

madeira, cerâmica e tecido. Use-o junto com o novo HDR Skybox, Reflection Probes 

e Global Illumination System para criar visuais fantásticos. 

 
Figura 4 - Physical Shader 

 

 

Uma Unidade de Processamento de Física, do inglês Physics Processing Unit 

(PPU), é um Microprocessador dedicado, projetado para manipular cálculos físicos 

especialmente em motores de física de jogos eletrônicos que usam cenários em 3 

dimensões. Foi criado pela Ageia e apresentado pela primeira vez em 2005. 

 

A Ageia criou o PPU para tirar do CPU o trabalho de calcular a física complexa dos 

jogos, permitindo que os jogos sejam muito mais realistas. O PPU foi focado nas 

seguintes áreas: dinâmica de corpo rígido, dinâmica de corpo macio, detecção de 

colisões, simulação de cabelos e roupas, análise de elementos finitos e fraturamento 

de objetos. 

 

A ideia é a de que processadores especializados aliviam o uso de tarefas de uso 

intenso da CPU, assim como a Unidade de Processamento Gráfico,  do inglês 

Graphics Processing Unit (GPU), executa operações gráficas no lugar da CPU. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Motor_de_f%C3%ADsica
https://en.wikipedia.org/wiki/Ageia
https://en.wikipedia.org/wiki/Ageia
https://pt.wikipedia.org/wiki/CPU
https://pt.wikipedia.org/wiki/Din%C3%A2mica_de_corpo_r%C3%ADgido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Din%C3%A2mica_de_corpo_macio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Detec%C3%A7%C3%A3o_de_colis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Detec%C3%A7%C3%A3o_de_colis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_dos_elementos_finitos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidade_central_de_processamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidade_de_processamento_gr%C3%A1fico
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 Real-time Global Illumination. 
 

O Unity 5 também nos tras a opção de animar a iluminação com Real-time Global 

Illumination integrada na tecnologia Geomerics Enlighten. Consiga tratamentos de 

iluminação dinâmicos em avançados dispositivos móveis, desktop e consoles e, para 

dispositivos mais básicos, crie resultados com lindos detalhes e arte de baking. 

 

 
Figura 5 - Real-Time Global Illumination 

  

 

Iluminação global ( abreviado como GI) ou iluminação indireta é um nome genérico 

para um grupo de algoritmos usados na computação gráfica 3D que são feitos para 

adicionar iluminação mais realista cenas 3D . Tais algoritmos levar em conta não 

apenas a luz que vem diretamente de uma fonte de luz (Direct only), mas também 

processos posteriores em que os raios de luz a partir da mesma fonte são refletidas 

por outras superfícies na cena , seja reflexivo ou não ( Real-Time Indirect) . 

 

Reflexões , refrações , teoricamente e sombras são todos exemplos de iluminação 

global , porque quando simulando eles, um objeto afeta a prestação de um outro 

objeto (Em oposição a um objeto que está sendo afetado apenas por uma luz 

direta). Na prática , no entanto, apenas a simulação de reflexão difusa , inter - 

cáusticos ou é chamado de iluminação global . 

 

Ou seja o Real-time Global Illumination traz uma inovação para a iluminação. Assim 

criando um ambiente muito mais realista, trazendo distinção da iluminação e 
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proporção da luz em cada sombra, afetada por um objeto ou então a sua distincia do 

foco de luz. Trazenso assim uma iluminação real ao jogo. 

 

 Sondas de reflexão HDR 
 

Aprimorando a fidelidade visual com nossas novas Sondas de reflexão HDR. Inclua 

detalhes mais ricos com objetos refletidos de modo real no ambiente. É fácil 

implantar as Sondas de reflexão; basta colocar uma sonda em qualquer lugar na 

cena para provar as reflexões nos objetos próximos.   

 

 
Figura 6 - Sondas HDR 

 

 

HDR é uma sigla para High Dynamic Range, Grande Alcance Dinâmico, em inglês. 

O processo diz respeito ao uso de uma gama de valores mais extensa para 

diferenciar as áreas claras e escuras de uma imagem. A técnica é utilizada para 

melhorar a qualidade visual de vários tipos de imagem, desde fotos até filmes e 

gráficos de jogos de computador. 
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A utilização em games é uma das tendências mais exploradas na técnica, devido à 

demanda crescente de detalhamento gráfico e beleza visual, em um mercado com 

títulos extremamente competitivos. Jogos que disponibilizam a utilização de HDR 

apresentam gráficos realistas, com cores vibrantes e diferenciação fortíssima entre 

áreas claras e escuras, com efeitos de iluminação complexos.  

 

 
Figura 7 - Exemplo HDR 

 

 

O uso de HDR em processamento gráfico computadorizado é uma proposta antiga, 

com mais de vinte anos, mas que, devido aos seus requerimentos relativamente 

altos de hardware, só começou a se tornar utilizável por volta de 2004, ano no qual a 

empresa Valve, desenvolvedora de games famosa pela série Half-Life, demonstrou 

através do game Half-Life 2: Lost Coast que a utilização da técnica estava se 

tornando plausível devido a inovações tecnológicas que aumentaram a capacidade 

das placas de vídeo utilizadas na época. 
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A tecnologia HDR permite que sejam representadas, em jogos ou aplicativos 3D, 

fontes de luz com uma intensidade bastante grande. Antes existiam limites máximos 

para a luminosidade de um objeto qualquer, e as luzes refletidas tinham um valor 

análogo. Com a nova tecnologia, estas restrições ficaram para trás, e o 

desenvolvedor agora pode colocar em um jogo iluminação solar muito intensa, por 

exemplo, com um detalhamento alto e sombras produzidas de acordo. 

 

 

 

Pode ser dito, basicamente, que a utilização de HDR em games é direcionada à 

otimização da representação realista de fontes de luz e das sombras que são 

geradas. Isso também implica na visualização melhorada de texturas, que refletem a 

iluminação de maneira dinâmica. O nível de detalhe aumentado traz requerimentos 

de hardware mais elevados, dependendo de como a técnica é utilizada no 

desenvolvimento de jogos específicos. 

 

 Editor repleto de recursos e altamente flexível. 
 

Com uma interface melhora e mais personalizável o unity 5 traz inovação também 

na área do usuário. Agora a interface pode ser totalmente personalizada para maior 

conforto e aproveitamento do usuário. 

 

 
Figura 8 - Layout Unity 
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Figura 9 - Layout Unity 2 

  

 

 

 

 

 Audio Mixer. 
 

Agora, qualquer um pode melhorar enormemente o áudio em seu jogo! Nosso novo 

Audio Mixer oferece fluxos de trabalho de mistura agrupados, com snapshots para 

capturar misturas em diferentes áreas do projeto e ainda efeitos padrão da indústria 

para incluir novas profundidades imersivas. 

 
Figura 10 - Audio Mixer 

  

 

 

Esse novo audio mixer possibilita a utilização de audio em 3D pelo unity. 
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O 3D não existe somente em imagens e vídeos. O 3D existe no áudio. Você até já 

conhece o 3D do áudio apenas com outro nome: Dolby Digital 5.1. 

 

O que é o 3D no áudio? É basicamente a noção de profundidade proporcionada por 

um sistema de som 5.1, 7.1 ou por alguns fones de ouvido mais modernos "com 3D". 

 

Ou seja, os drivers (woofer, tweeter e mid-range) estão posicionados de tal forma 

que quando o usuário escuta um som em estéreo, é possível ter uma noção de 

profundidade. Ou seja, se o cantor quis parecer mais longe, você sentirá que ele 

estará mais longe. Se ele quis parecer do seu lado direito, você irá ouvi-lo no seu 

lado direito. 

 

Mas não são apenas os fones de ouvido que precisam ser adaptados para o 3D. O 

driver da placa de som também deve suportar o 3D no áudio. Há como testar o 3D, é 

só ir no driver da sua placa e deve ter uma opção para testar o 3D de várias formas. 

 

 Novo Mecanismo Fisico 
 

O PhysX 3.3 traz enormes melhorias de desempenho para a física 3D no Unity 5. Há 

uma nova simulação com multi-thread para plataformas com suporte para isso e 

existe um novo componente de tecido para o vestuário dos personagens. Novos 

Wheel Colliders oferecem melhor apoio para a simulação de força de suspensão e 

dos pneus. A detecção de colisão melhorou e o suporte para MeshCollider em 

escala, sem baking, foi incluído.   

 
Figura 11 - Mecanismo de Fisica 
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PhysX é uma tecnologia criada pela AGEIA, recentemente comprada pela nVidia, 

que tornou tal tecnologia exclusiva para Processadores gráficos(GPUs) GeForce da 

nVidia. Somente GPUs da série 8 adiante da nVidia possuem tal suporte. GPUs 

Radeon, da ATI, a maior concorrente da nVidia, não possuem suporte à tecnologia 

PhysX, sendo assim um trunfo de mercado da nVidia. 

O NVIDIA PhysX é um poderoso mecanismo de física, que permite o uso de 

elementos físicos em tempo real nos mais modernos jogos para PC e para console. 

O software PhysX é amplamente adotado por mais de 150 jogos. Com mais de 10 

mil usuários registrados, ele também está presente nos consoles Sony Playstation 3, 

Microsoft Xbox 360 e Nintendo Wii. 

 

Além disso, o PhysX foi criado especificamente para aceleração de hardware 

através de poderosos processadores com centenas de núcleos. Em conjunto com a 

excepcional capacidade de processamento paralelo da GPU, o PhysX produz um 

crescimento exponencial na potência de processamento da física, lançando os jogos 

em um novo nível, com ambientes físicos vibrantes, de imersão total. 

 

Um Animador mais poderoso. 

Incluímos mais flexibilidade ao sistema de animação. Adicione comportamentos da 

Máquina de estado aos estados e tenha controle preciso das funções de script 

durante a animação. Qualquer coisa em seu jogo que precise de algum tipo de 

lógica como o da Máquina de estado agora pode usar as respostas instantâneas do 

nosso editor. Apresentamos uma nova para que os animadores possam criar todos 

os tipos de ferramentas para desenvolver e editar elementos de animação. 

 
Figura 12 - Mecanismo de Fisica 2 
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 Suporte para multiplataforma líder da indústria. 
 

Existem muitas plataformas que permitem a implantação com o mecanismo de jogos 

Unity, e esse número está sempre aumentando. Crie seu conteúdo uma vez e 

implante-o com um clique nas principais plataformas para dispositivos móveis, 

desktop e console, além da Web. Use o Facebook SDK oficial para Unity para 

integrar facilmente jogos entre plataformas. Experimente Oculus Rift e mais. O Unity 

se beneficia dos relacionamentos fortes e positivos com os principais proprietários 

de plataforma e fabricantes de chip, inclusive a Microsoft, Sony, Qualcomm, Intel, 

Samsung, Oculus VR e Nintendo. É através desses relacionamentos que podemos 

otimizar nossas opções de construção para que seu conteúdo funcione eficiente e 

suavemente em uma gama incomparável de dispositivos. 

 

Unity: mecanismo de jogos para dispositivos móveis 

 

 Relatórios independentes* deixam claro que o Unity vai muito além de ser o 
mecanismo de jogos favorito do mundo, usado para criar jogos para dispositivos 
móveis. Por que ele é tão popular? 
 

 Implantação em um clique para Android, iOS, Windows Phone e Tizen. 
 

 Milhares de otimizações graças a recursos, como Occlusion Culling, Asset Bundles e 
Redução de tamanho. 
 

 Serviços de retenção e monetização de classe mundial para jogos para dispositivos 
móveis. 
 

 Ferramentas e fluxos de trabalho em 3D e 2D específicos e fáceis de usar. 
 

 Visualização prévia do WebGL. 
 

Visualização prévia do novo suporte de implantação para conteúdo 3D e 2D 

avançado em navegadores. Envie seu conteúdo para qualquer navegador que tenha 

suporte para WebGL, sem precisar de plug-in, com a eficiente e destacada 

implantação do Unity. 

 

 Suporte de renderização para iOS Metal. 
 

Aproveite todas as vantagens do hardware de iOS e obtenha mais detalhes e 

interatividade nos jogos, com menor uso da CPU e desempenho mais suave. 

 

 O Unity Cloud. 
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O Unity Cloud Build traz a mágica da automação de compilação para todos os 

desenvolvedores Unity. O Unity Cloud Build automatiza a criação e distribuição de 

compilações, monitorando o controle de fonte de sua equipe e, quando são 

detectadas alterações, ele cria seu projeto para múltiplas plataformas na nuvem. 

Toda sua equipe fica atualizada por meio de notificações por e-mail, facilitando a 

instalação de construções em seus dispositivos com apenas um toque de botão. 

 

Todas essas são as vantagens do Unity 5 oque nos fez optar por ele como 

plataforma de desenvolvimento. Trazendo uma gama de inovações e suporte em 

diversas plataformas. 

 

 

 

4.2.3 Plataforma de desenvolvimento de Imagens 

 

As plataformas de densenvolvimento são extremamente importantes e para criar um 

jogo tanto a programação quanto a criação de imagens são partes essencias do 

projeto. Logo deveriamos escolher um programa para criar as imagens do jogo. 

 

Analisando as diversas possibilidades de mercado acabos escolhendo os softwares 

Gimp e Paint Tool Sai devido as seguintes vantagens: 

 

Gimp : 

 

 Interface preparada para trabalhar com pixel arte. 
 

 Ferramentas completas.  
 

 Interface amigavel e confortavél para o trabalho. 
 

 Aplicação gratuita. 
 

 O software é leve e executável, perfeito para utilizar em computadores de baixa 
potência. 
 

Paint tool sai: 

 

 Ferramentas especificas para desenho de personagens, perfeito para criação de 
jogos. 
 

 Comandos especiais para edição e desenho.  
 

 Enorme varieddade de filtros, efeitos e texturas.  
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 Ferramentas de pintura mais completas. 
 

 O software é leve e de rapida instalação, perfeito para utilizar em computadores de 
baixa potência. 
 

 

 

 

 

4.3 Desenvolvimento 

 

Após traçado as características e os métodos de desenvolvimento fizemos as 

pesquisas, criando o roteiro do jogo, e para isso foram realizadas mais pesquisas. 

Dessa vez em uma sala de aula de 4°ano do ensino fundamental para delimitar 

quanto elas sabiam sobre a crise hídrica. 

 

Para saber onde deveria ser o principal foco do jogo, com a pesquisa realizadas 

obtivemos os seguintes resultados: 

 

20 Crianças entrevistadas. 

 

20 Sofreram com a falta de água. 

 

12 Sabiam o motivo da falta de água mas de forma superficial por exemplo “Falta 

água por que não chove”. 

 

8 Sabiam como economizar água, mas também de forma superficial na maioria dos 

casos dizendo apenas que deveriam demorar menos tempo no banho. 

 

Nenhuma sabia o quanto gastavam de água no seu dia a dia. 
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Tabela 1 

 
Gráfico 1 
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4.3.2 Dialogos e historia do jogo 

 

Depois de realizadas as pesquisas percebemos a necessidade de ensinar mais 

profundamente como economizar água. Então fizemos o enredo e as falas do jogo: 

 

LEGENDA 

*Mostra os cenários 

-Narrações e dialogos 

#Pensamentos 

 

PARTE 1- Introdução 

 

-Narrador: Após mais um dia de aula nosso Ajudante chega em casa pensativo 

sobre água falta de água.  

-Criança: Nossa aquela moça lavando a calçada com a mangueira parecia usar 

tanta água. 

-Criança: Será que ela não pode economizar mais água? 

Narrador: E ai o impossivel acontece 

*Mostrar: Eco Hero aparece no quarto 

-Eco Hero: Alguém disse economiazar água ? 

-Criança: Nossa um Super Herói!!! 

-Criança: Mas... 

-Criança: Eu nunca te vi em nenhuma revistinha... 

-Criança: Quem é você ? 

-Eco Hero: haha, acontece que eu sou um super herói de verdade. 

-Eco Hero: Eu sou o Eco Hero! 

-Eco Hero: Eu sou o responsavél por cuidar de toda a água da Terra. 

-Eco Hero: E hoje eu estou aqui porque preciso da sua ajuda! 

-Criança: Como assim a minha ajuda ? 

-EcoHero: Então como você mesmo viu as pessoas estão gastando muita água. 

-EcoHero: E eu preciso da sua ajuda para falar para essas pessoas como 

economizar água. 

-EcoHero: Será que eu posso contar com a sua ajuda? 

-Criança: Claro que pode! 

-Crinaça: Quando vamos começar? 

-EcoHero: Agora! Vamos começar pela sua casa. 

-EcoHero: Depois pela sua vizinhança. 

-EcoHero: E então podemos ir ? 

-Criança: Claro! Vamos! 
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PARTE 2- FASE 1 

 

*Criança vai até o banheiro. 

*No banheiro o tio da criança está pronto para escovar os dentes com a torneira 

aberta. 

#Criança: Nossa o meu tio vai escovar o dentes com a torneira aberta de novo. 

#Criança: Vamos ver se eu posso mudar isso! 

-Criança: Bom dia tio! 

-Tio: Bom dia sobrinho! 

-Criança: Tio, você não pode escovar os dentes com a torneira aberta, gasta muita 

água. 

-Tio: Como assim? É assim que sempre escovei os meus dentes. Tem como 

economizar água escovando os dentes? 

#Criança: Como será que eu posso ajudar o meu tio a economizar água escovando 

os dentes ? 

*Aparecem na tela 3 opções. 

 

*1°Opção(errada): Fechar a torneira. 

*Consequências: 

-Criança: Tio você não pode gastar água assim, desse jeito está acabando com a 

água do mundo. 

-Tio: Tudo bem mas como eu devo escovar então? 

-Tio: Sem abrir a torneira não tem como! 

-Criança: Puxa é verdade! 

-Criança: Será que tem algum jeito melhor de escovar os dentes e economizar 

água? 

 

  

*2°Opção(errada): Fechar a torneira durante a escovação e depois abrir para 

enxaguar a boca. 

*Consequências: 

-Criança:Tio se você fechar a torneira enquanto escova não vai gastar tanta água e 

ainda escova direito. 

-Tio: É verdade sobrinho... 

-Tio: Mas mesmo assim parece gastar muita água... 

-Tio Não tem nenhum jeito para economizar mais água? 

-Criança: Será que tem algum jeito melhor de escovar os dentes e economizar 

água? 
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*3°Opção(certa): Fechar a torneira durante a escovação e deixar um copo com água 

para enxaguar a boca. 

*Consequências: 

-Criança: Ei tio você pode usar um copo d'água para enxaguar a boca, assim vai 

gastar bem menos água!!! 

-Tio: Puxa é verdade sobrinho. Assim eu economizo muita água!!! 

-Tio: Obrigado pela dica vou usar sempre !!!  

 

 

 

-Eco Hero: Muito bom, parabéns meu ajudante!!! 

-Eco Hero: Você sabia que ainda podemos economizar muita água no banheiro? 

-Eco Hero: Como por exemplo: 

-Eco Hero: No Banho: Se molhe, feche o chuveiro, se ensaboe e depois tire o sabão. 

Não fique com o chuveiro aberto. Você vai economizar de 48 á 180 litros.  

-Eco Hero: Na descarga: Aperte a descarga uma vez só. E não jogue lixo vaso 

sanitário. Em cada descarga você economizar cerca de 19 litros de água por 

descarga. 

-Eco Hero: Na torneira: Feche bem a torneira. Uma torneira aberta gasta de 12 a 20 

litros por minuto. 

-Eco Hero: É isso ai ajudante, me ajude a continuar ensinando como economizar 

água! 

 

PARTE 2- FASE 2 

 

*Na cozinha mãe da criança está lavando a louça com a torneira aberta. 

-Mãe: Oi meu filho. 

-Criança: Oi mãe. 

-Mãe: Olha só, enquanto você estava lá em cima mãe já fez um montão de coisas, já 

lavei roupa, limpei a casa, adiantei o almoço e agora vou lavar a louça do jantar de 

ontem. 

#Criança: Nossa, minha mãe já fez tanta coisa!! 

-Criança: Poxa mãe, fez bastante coisa mesmo, mas eu poderia te ajudar com a 

louça? 

-Mãe: Como assim? Você quer me ajudar a lavar a louça? 

-Criança: Hammmm? Não! Não! Eu não quero lavar a louça haha! 

-Criança: Só quero te ajudar a não desperdiçar água hehe. 

-Mãe: Sério filho? Que legal! 

-Mãe: Como eu posso economizar água lavando a louça ? 

*Aparecem na tela 3 opções: 
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*1°Opção(errada): Passar a bucha com detergente na louça, já de baixo da água 

para ir mais rápido. 

-Criança: Bom mãe, você poderia ir passando a bucha com detergente na louça de 

baixo da água da torneira para ir mais rápido. 

-Mãe: Filho você tem certeza que assim vamos economizar água? parace gastar 

mais... 

-Mãe: Não tem um jeito de economizar mais água? 

 

*2°Opção(certa): Ensaboar a louça com a torneira fechada e depois jogar água em 

tudo de uma vez só. 

-Criança: Mãe você poderia enssaboar toda a louça, depois abrir a torneira apenas 

para enxaguar. Assim você vai economizar bastante água!!! 

-Mãe: Nossa filho é verdade! 

-Mãe: Assim eu vou economizar bastante água mesmo. Obriada!!! 

 

*3°Opção(errada): Ir enssaboando a louça e jogando água, de pouco em pouco, 

fechando e abrindo a torneira. 

-Criança: Você poderia ir esfregando a louça e jogando água, de pouco em pouco, 

fechando e abrindo a torneira. 

-Mãe: Filho assim eu vou economizar água, mas será que ainda não vou gastar 

bastante água? 

-Mãe: Não tem nenhuma forma de economizar mais água? 

 

Saindo de casa. 

 

Eco Hero: Puxa ajudante você está demais!!! 

Eco Hero: Já me ajudou a economizar bastante água! 

Eco Hero: Mas vamos lá que ainda temos bastante trabalho pela frente!!! 

Eco Hero: Me ajude a falar com as pessoas na rua. Elas precisam saber como 

economizar água também!!!      

 

 

Parte 1 - Carro: 

#Criança: Olha meu pai lavando o carro com a mangueira. 

#Criança: Eu preciso falar pra ele economizar água! 

 

-Criança: Oi pai bom dia! 

-Pai: Bom dia filhão! 

-Pai: Estou lavando o carro!! 
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-Criança: Então pai sobre isso... 

-Criança: Você não acha que pode economizar mais água? 

-Criança: O carro está ficandp muito bom, mas está disperdiçando muita água! 

-Pai: Sério? E como eu posso economizar? 

 

*1°Opção(errada): Continuar usando a mangueira! 

*Consequências: 

-Criança: Pai você pode continuar usando a mangueira! 

-Criança: Assim você acaba mais rápido! 

-Pai: É filho realmente fica mais rápido. 

-Pai: Não tem um jeito de economizar mais água? 

  

*2°Opção(errada): Mandar lavar em um lava rápido 

*Consequências: 

-Criança: Pai você poderia mandar lavar o carro em um lava rápido? 

-Pai: Eu gosto da idéia mas lá eles disperdiçam água igual ou até mais! 

-Pai: Não tem um jeito de economizar mais água? 

 

*3°Opção(certa): Usar um balde para lavar o carro! 

*Consequências: 

-Criança: Pai você pode usar um balde, ao invés da mangueira, para lavar o carro!!! 

-Pai: É verdade filho assim eu consigo economizar bastante água!!! 

-Pai: Obrigado filho !!! 

-Criança: O planeta agradece. 

 

 

Parte 2 - Senhora 

#Criança: Nossa essa está gastando muita água. Preciso falar pra ela economizar 

-Criança: Bom dia senhora. 

-Senhora: Bom dia garotinho. 

-Criança: Moça, lavando a calçada assim você está gastando muita água. 

-Criança: Será que você não pode lavar de um outro jeito?  

-Senhora: Sério? Tem como economizar mais água? 

-Senhora: Você poderia me falar como. 

-Criança: Claro!!! 

 

*1°Opção(errada): Continuar usando a mangueira! 

*Consequências: 

-Criança: Você pode continuar usando a mangueira.  
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-Criança: Assim você acaba mais rápido! 

-Senhora: Sim mas assim eu vou continuar disperdiçando água! 

-Senhora: Não tem um jeito de economizar mais água? 

  

*2°Opção(errada): Passando pano no chão! 

*Consequências: 

-Criança: Senhora você poderia passar pano no chão ao invés da mangueira. 

-Senhora: Poxa não da para limpar a calçada com pano. 

-Senhora: Não tem um jeito de economizar mais água? 

 

*3°Opção(certa): Varrer a calçada! 

*Consequências: 

-Criança: Senhora você pode varrer ao invés de usar a mangueira. 

-Criança: Assim você pode economizar água e ainda limpar a calçada 

-Senhora: Nossa é verdade! Assim eu economizo muita água. 

-Senhora: Obrigada!!! 

-Criança: O planeta agradece. 

 

-Eco Hero: Muito bom, parabéns meu ajudante!!! 

-Eco Hero: Você sabia que ainda podemos economizar muita mais água só trocando 

o uso da mangueira? 

-Eco Hero: A cada minuto com a magueira aberta nós gastamos 10 litros por minuto. 

-Eco Hero: Mas vamos seguindo. Agora precisam da nossa ajuda no centro de 

tratamento de água. 

-Eco Hero: Vamos lá!!! 

-Criança: Vamos!!! 

 

 

 

Parte 1 - Minigames 

#Criança: Olha que legal esse lugar! 

#Criança: Toda a água da cidade passa por aqui! 

#Criança: Mas como o Eco Hero disse eu preciso ajudar! 

 

-Criança: Com licença moço, eu sou o ajudante do Eco Hero! 

-Criança: Será que eu posso ajudar em alguma coisa? 

-Tratador: Então você é o ajudante do Eco Hero! 

-Tratador: Nós estavamos esperando por você. 
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-Tratador: Tivemos alguns problemas no tratamento de água, será que você pode 

nos ajudar ? 

-Criança: Clarro! Vamos lá!!! 

 

Minigame 1 Alavanca 

-Tratador: Precisamos deixar todas as alavancas levantas. 

-Tratador: Você levanta clicando com o mouse em cima de cada uma. 

-Criança: Ótimo! Vamos lá!!! 

 

Minigame 2 Canos 

-Tratador: Agora precisamos arrumar os canos da melhor forma possível! 

-Tratador: Você gira os canos selecionando com as setas do mouse e girando com a 

barra de espaço. 

-Criança: Ótimo! Vamos lá!!!  

 

Tratador-Fim 

-Tratador: Muito obrigado! Você nos ajudou muito! 

-Tratador: Você realmente é um grande ajudante!!! 

 

FIM 

 

-Eco Hero: Muito obrigade meu ajudante! 

-Eco Hero: Você realmente salvou as pessoas dessa cidade! 

-Eco Hero: Agora não vai mais faltar água! Se todos continuarem a economizar! 

-Criança: Sério ?! Eu ajudei tanto assim? 

-Criança: Uau eu sou como um héroi! 

-Criança: Obrigado Eco Hero pelas dicas e por tudo!!! 
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4.3.3 Desenvolvimento de imagens. 

 

Para criar qualquer jogo são necessários imagens que são desde simples planos de 

fundo até os personagens. E nosso não foi diferente, com tantas fases diferentes 

foram necessário criar diversas imagens diferentes. 

 

Criação do Herói: 

 

 
Figura 13 - Exemplo criação de personagens 1 

 

 
Figura 14 - Exemplo criação de personagens 2 
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Figura 15 - Exemplo criação de personagens  3 
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Figura 16 - Exemplo criação de personagens  4 

 
Figura 17 - Exemplo criação de personagens  5 



43 
 

 

 
 

 
Figura 18 - Exemplo criação de personagens  6 
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Criação de um cômodo: 

 

 
Figura 19 - Exemplo criação de cômodo 1 
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Figura 20 - Exemplo criação de Cômodos 2 
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Figura 21 - Exemplo criação de Cômodos 3 

 
Figura 22 - Exemplo criação de Cômodos 4 
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Figura 23 - Exemplo criação de Cômodos 5 

  

 

 



48 
 

 

 
 

 
Figura 24 - Exemplo criação de Cômodos 6 

  

 
Figura 25 - Exemplo criação de Cômodos 7 
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Figura 26 - Exemplo criação de Cômodos 8 

  

Essas imagens exemplificam a crianção de cada fase do jogo. 

 

O jogo compõem no total 10 locais e 7 personagens diferentes e todas a imagens 

foram criadas pelo designer do grupo. 

 

4.3.4 Programação e desenvolvimento do jogo 

 

Depois de criada todas as imagens poderíamos começar a desenvolver o jogo. 
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Personagem: 

 
Figura 27 - Exemplo criação de Personagem 7 

Essa imagem exemplificam a crianção de cada personagem do jogo. 
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Cenários:

 
Figura 28 - Exemplo criação de Cenário 1 
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Figura 29 - Exemplo criação de Cenário 2 
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Figura 30 - Exemplo criação de Cenário 3 

  

 

 



54 
 

 

 
 

 
Figura 31 - Exemplo criação de Cenário 4 
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Figura 32 - Exemplo criação de Cenário 5 

 

 Essa imagem exemplificam a crianção de cada cenário do jogo. 
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Programação: 

 

 
Figura 33 - Exemplo criação de programação 1 

 
Figura 34 - Exemplo criação de programação 2 
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Figura 35 - Exemplo criação de programação 3 

 

 

Esse foi o desenvolvimento do jogo desde a realização das pesquisas, 

desenvolvimento do roteiro, criação de imagens e até o desenvolvimento do jogo. 
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Conclusão 

 

Após finalizado o projeto as crianças que tiveram a oportunidade de jogar tiveram 

um aprendizado mais eficaz perante aos problemas causados pela crise hídrica e 

tiveram um melhor desempenho em economizar água se comparado com colegas 

que não puderam jogar. 

Concluísse que se de alguma forma for possível trazer o jogo para um número 

grande de crianças seria possível economizar até 40% do gasto diária de água.  

Com isso a cada 5 dias de economia nós ganhamos mais 2 com água. 

Portanto as crianças que crescerem sabendo economizar água podem ter um futuro 

confortável perante a questão hídrica e o Eco Hero está aqui para ensina-lá como 

fazer esse futuro. 
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