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RESUMO: O crescimento populacional das últimas décadas reflete na crise civilizatória devido a 

exploração dos recursos naturais de modo insustentável e no aumento da demanda de alimento. O 

uso de metodologias voltadas para o melhorando do processo de ensino-aprendizagem vem sendo 

incorporadas no nível superior e o desenvolvimento das tecnologias digitais de informação e 

comunicação (TDIC) ocasiona profundas mudanças nestes processos de ensino. O objetivo geral 

deste trabalho foi analisar o uso do jogo SimCity 3000 como ferramenta para aplicação prática 

sobre o planejamento e desenvolvimento urbano para diferentes cenários. A metodologia consiste na 

elaboração de premissas (pessimista, intermediária e otimista) para a simulação dentro do jogo, 

tendo como área de estudo o Bairro Jabotiana, localizado na cidade de Aracaju – SE. Com os 

resultados obtidos foi possível analisar como o planejamento urbano é importante para o 

desenvolvimento do bairro e como o gerenciamento interliga diversos setores no qual se 

retroalimentam. Os usos destas novas tecnologias representam uma forma inovadora de pensar a 

cidade a partir da construção de cenários, possibilitando um novo olhar integrativo entre os diversos 

eixos que compõe uma cidade (gerenciamento dos resíduos sólidos, gerenciamento dos recursos 

hídricos, gerenciamento do sistema de drenagem, gerenciamento do esgotamento sanitário, 

gerenciamento do plano diretor, gerenciamento do zoneamento e outros) para melhor geri-los. Além 

disto, o uso das TDIC contribui na aplicação prática dos conhecimentos adquiridos em aulas 

teóricas, proporcionando uma nova formação aos discentes. 
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INTRODUÇÃO  

A problemática da crise civilizatória teve início na exploração dos recursos naturais de 

maneira insustentável ao longo da história evolutiva. Desde os primórdios a população mundial segue 

em acréscimo, atingindo uma população de 700 milhões de pessoas as vésperas da Revolução 

Industrial na segunda metade do século XVIII (LEFF, 2006; ZUFFO; ZUFFO, 2016). 

Segundo a Organização das Nações Unidas – ONU (2019), a população urbana mundial deve 

crescer cerca de 2,5 bilhões de habitantes entre 2018 e 2050 na qual 90% estará concentrada nos 
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continentes asiático e africano e que até o ano de 2050 cerca de 68% da população resida nos grandes 

centros urbanos. Este crescimento urbano e populacional traz problemas ambientais e de gestão 

devido ao aumento na demanda por habitação, infraestrutura, saneamento básico, educação e entre 

outros setores de administração pública (LIMA; LOPES; FAÇANHA, 2019).  

O uso de metodologias ativas de ensino e aprendizagem vem sendo incorporadas em cursos 

de nível superior no qual o aluno assume o protagonismo dentro do seu processo de aprendizado. O 

desenvolvimento de tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) ocasionou profundas 

mudanças nos processos de ensino e ao passar dos anos a pedagogia tradicional vem dividindo espaço 

com as diferentes maneiras de condução de aulas (VALENTE, 2009; SCHUCK; NEUENFELDT; 

GOULAR, 2019). 

As TDIC’s encontram-se presente na rotina do aluno, navegando em redes sociais, jogos on-

line, blogs e etc. Os jogos digitais representam um universo cultural onde os jovens geralmente 

procuram por inspiração, orientação e prazer lúdico (MARQUES; SILVA, 2009). 

O jogo SimCity vem sendo desenvolvido desde 1989 e todas as versões do jogo compartilham 

da mesma orientação de planejamento no qual só diferem em melhorias nos detalhes gráficos e na 

crescente complexidade do uso do solo e variáveis financeiras manipuladas pelo usuário durante a 

simulação (GABER, 2007). De acordo com Pina; Leal (2008), a ideia de construção e planejamento 

urbano contribuem para que os alunos compreendam os recursos em que estão inseridos diariamente. 

Veiga (2006) utilizou esta ferramenta para discussões ambientais de acordo com os princípios da 

Educação Ambiental, frisando a importância da modelagem dos cenários para prever os rumos de 

crescimento das cidades a curto, médio e longo prazo objetivando o auxílio para tomadas de decisões.  

Portanto, de acordo com explanação anterior, o presente estudo tem como objetivo geral 

analisar o uso do jogo SimCity 3000 como ferramenta para aplicação prática sobre o planejamento e 

desenvolvimento urbano para diferentes cenários.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

O software SimCity desenvolve cidades inteiras e implementa instrumentos urbanos de 

infraestrutura como por exemplo: abastecimento de água, energia, transporte e zonas residenciais, 

comercias, indústrias, entre outras características (PINA; LEAL, 2008). 

A área de estudo utilizada para simulação foi a região do bairro Jabotiana, localizada na cidade 

de Aracaju – SE. É banhada pelo rio Poxim, pertencente a bacia hidrográfica do rio Sergipe. A escolha 

se deu devido à falta de planejamento do bairro, existindo construções irregulares a margem do Poxim 

e que sofre com o lançamento de efluentes direto, não possuindo tratamento de esgoto eficiente e 

devido ao crescimento abrupto as margens do rio e o desmatamento das matas ciliares é frequente 

inundações em épocas mais chuvosas. Tais considerações são necessárias refletindo as medidas a 

serem tomadas e planejadas a partir dos potenciais problemas. 

 Foi elaborado premissas para a simulação dos cenários e algumas considerações foram 

tomadas. 

 CENÁRIO PESSIMISTA - Tem como base o cenário atual do bairro do Jabotiana e suas 
percepções presentes, propondo e implementando instrumentos para realização de 

planejamento municipal a curto prazo. 

 CENÁRIO INTERMEDIÁRIO – Será de acordo com o cumprimento e a efetivação de 
legislação, articulando os pilares do desenvolvimento sustentável (ambiental, social e 

econômico) a médio e longo prazo, estabelecendo assim, um futuro que proporcione bem-

estar socioeconômico e ambiental para a sociedade. 



 
Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 

 

 

 

XIII Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 3 

 CENÁRIO OTIMISTA – A busca pelo desenvolvimento sustentável continua e a 
implementação de medidas voltadas a este tripé também. Serão implementadas medidas a 

curto, médio e longo prazo a fim de garantir o desenvolvimento econômico respeitando os 

limites ambientais e melhorando os níveis de desenvolvimento humano. 

Para a realização, planejamento e construção dos cenários foi utilizado o modo fácil com um 

montante inicial de R$ 50.000 simoleons (moeda do jogo) com um tempo de simulação total de 80 

anos. As variáveis de análises definidas foram: índice de aprovação, habitantes, tamanho da cidade, 

poluição, energia, água e fundos, com intervalos de 20 anos entre o pessimista e intermediário e 40 

para o cenário otimista. A partir destas definições, o município simulado foi recriado no SimCity 

3000. O uso do game permitiu realizar o planejamento de áreas urbanas através da análise de gráficos 

de desempenhos. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para iniciar a simulação dos cenários no Simcity foi necessário a adoção das premissas e 

compreender as limitações existentes dentro do jogo, como a falta de instrumentos para uma gestão 

eficiente. É necessário ressaltar que os resultados apresentados pela simulação divergem de 

acontecimentos reais devido a facilidade de aderir diferentes tipos de leis e tratamentos que tem um 

certo nível de dificuldade para implementação real pelos municípios. 

O tempo proposto para o acompanhamento da atividade foi de 80 anos (2000 a 2080) na qual 

observamos o comportamento de desenvolvimento e a cada 10 anos inserimos diferentes prédios, 

alavancando o desenvolvimento da cidade (Figura 1). 

 

Figura 1. Simulação do desenvolvimento do bairro ao longo de 80 anos. 

A cidade foi iniciada no ano 2000 com características pré-determinadas pelo sistema. A partir 

do primeiro cenário, o pessimista (Figura 2), foi possível observar que a cidade apresentava 

problemas relacionados a disponibilidade de água já que os valores permaneceram linear durante todo 

o cenário, aumento populacional e na quantidade de resíduos gerados que foram sanados ao longo do 

desenvolvimento e instalação dos prédios, tendo inicialmente focado no desenvolvimento industrial 

com níveis alto de poluição em 8. 
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Figura 2. Cenário pessimista (2000 – 2020) 

Com o avanço da cidade, o cenário intermediário (Figura 3), pode-se implementar parques 

para tornar o ambiente mais agradável assim como se manteve os valores para manutenção das vias 

públicas. Foi sancionada leis referentes a qualidade do ar, de lançamento atmosféricos, de 

conservação da água e na mobilidade urbana foi implementada o rodízio de carros. Assim como, 

implementação do sistema de reciclagem dos resíduos sólidos e expansão da rede de distribuição de 

água. Devido ao crescimento populacional e impasses relacionado as dívidas acumuladas durante a 

gestão, foi necessário a redução de impostos voltados a indústria, habitação e comércio para que a 

cidade não sofresse com o abandono da população. A geração energia acabou colapsando devido ao 

aumento populacional o que necessitou de empréstimos para dar continuidade a simulação. Os níveis 

de poluição reduziram até 6 podendo atribuir as leis implementadas. 

 
Figura 3. Cenário intermediário (2020 – 2060) 

Na simulação do cenário otimista (Figura 4), constatou-se após a recuperação do colapso 

energético da cidade os fundos sofreram uma diminuição drástica devido aos empréstimos tomados 

nos últimos anos. O índice de reprovação da gestão teve uma rápida elevação como consequência da 
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gestão até o momento. Além de escolas e hospitais que já haviam sido implementados anteriormente 

para o desenvolvimento da cidade, foi instalado também uma biblioteca municipal e ajustados os 

valores dos impostos para o aumento da arrecadação pública. Houve um acréscimo no nível de 

poluição que voltou para a casa dos 7 devido ao aumento no zoneamento de indústrias para captação 

de recursos visando a recuperação dos cofres municipais. 

 
Figura 4. Cenário otimista (2060 – 2080) 

PINTO (2014), em seu doutoramento analisou os efeitos do emprego de jogos e simulações 

nas atividades educacionais dentro da disciplina de contabilidade governamental no ensino superior 

e constatou que utilizar este tipo de atividade é positivo dentro da constituição de ambientes 

instrucionais. Já Sousa (2012) implementou o uso deste software para a discussão do ensino-

aprendizagem em geografia, concluindo que a utilização do Simcity é uma opção atrativa que facilita 

a construção do saber na disciplina, um método atrativo e motivador que assimila com os conteúdos 

ministrados em aula.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os usos de softwares voltados para o ensino-aprendizagem proporcionam uma nova formação 

aos discentes. O Simcity quando utilizado para este fim é uma revolução devido sua funcionalidade 

e opções existentes dentro do jogo. Para se aproximar mais da realidade do gerenciamento do bairro 

Jabotiana partiu-se da implementação de um plano de gerenciamento integrado adotando três 

premissas (pessimista, intermediária e otimista) no qual os resultados apresentaram uma diminuição 

momentânea na poluição da cidade ao aplicar leis voltadas ao meio ambiente assim como um aumento 

na necessidade de abastecimento da cidade e na distribuição de energia. Ao longo da simulação foram 

enfrentados alguns problemas referentes aos custos para implementação das premissas necessárias 

para o desenvolvimento sustentável assim como o endividamento a partir dos empréstimos realizados 

para a estruturação do bairro. 
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