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Resumo
Neste artigo. sao descritas algumas solu90es de planejamento durante 0 desenvolvimento de urn ambiente virtual de aprendizagem (AVA). cujo tema gerador sao
os meios de produ9ao de energia eletrica e seus respectivos impactos ambientais e
sociais. Centra-se foco na transposi9ao dos dados de rea1idade para urn contexto de
aprendizagem com 0 usa de computadores a partir da estrategia pedag6gica de resolu9ao de problemas. A elabora9ao de mapas tematicos. contendo divisao politica.
relevo. hidrografia e centrais eletricas. permitiu 0 avan9,unento do cenarto do AVA
Energos. configurando a natureza das atividades interdisciplinares subjacentes it
elabora9ao de projetos para 0 ensino e a aprendizagem com computadores.
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Abstract

This article aims to describe some planning solutions during the development of a virtual learning environment (VLE). whose generator theme is the ways
of electric energy production and their possible social and environmental impacts.
It focuses on the transposition of actual data into learning context that uses computers based on the pedagogical strategy of problem-solving. The elaboration of
thematic maps presenting political division. information about relief and hydrography and electrical centers allowed the evolvement of the scenario of Energos virtual
learning environment. It configured the nature of the interdiSCiplinary activities
underlying the elaboration of projects directed to activities of learning contexts
with computers.
Key-words: Science teaching; mapping; computer education.

Introdu~ao

Na historta de nosso projeto de desenvolvimento de matertais didaticos computacionais (EICHLER e DEL PINO. 2001), as prtmeiras atividades didaticas foram
desenvolvidas junto a urn cenano chamado CarbOpolis, resultando em urn software
homonirno (EICHLER e DEL PINO, 2000). atraves do qual foi possivel avaliar 0 desenho elaborado para 0 projeto (EICHLER e FAGUNDES, 2001).0 problema apresentado nesse cenano. que representa urna regiao carbonifera proxima da ficticia cidade
CarbOpolis, consiste na diminui<;ao da produ<;ao agropecuana em uma localidade
proxima a uma usina termeletIica. Para resolve-lo. 0 estudante deve vertficar os
danos causados, a ortgem dos mesmos e propor uma solw;:ao que venha a diminuilos. A sua disposi<;ao tern algumas ferramentas que perrnitem que tome conhecimento da situa<;ao da regiao, por exemplo, ele pode consultar os depoimentos de personagens-moradores. como agrtcultores. a rela<;oes-publicas da usina. urn guarda
florestal. urn mineiro e 0 prefeito da cidade. Tambem estao disponiveis instrumentos
para a amostragem e a analise da qualidade do ar e da agua da chuva, bern como
urna biblioteca hipertextual para consultas diversas. que alem de textos possui desenhos, como os dos ciclos biogeoquimicos envolvidos. Este cenano pode ser encontrado no endere<;o http://www.iq.ufrgs.br/aeq/carbop.htm/.
Conforme descrtto em outro trabalho (GON<;ALVES, EICHLER e DEL PINO.
2002), 0 estudo da questao energetica nos ambientes virtuais de aprendizagem
(AVA), que integra 0 conjunto de atividades que estamos desenvolvendo no curso de
nosso projeto, e desenvolvido atraves da analise do sistema e1etIico do estado ficticio de Energos. Essa analise e feita atraves de dados tanto sobre a configura<;ao da
produ<;ao. distIibui<;ao e utiliza<;ao da energia eletIica. quanto de sua demanda em
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funr,;ao de caracteristicas socio-econ6micas. Os dados utilizados para simular a
matrtz energetica foram adaptados de fontes oficiais. como Fundar,;ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IEGE) e Centrais Eletricas Brasileiras SA
(ELETROBAAS). Pretende-se utilizar essa matrtz simulada em atividades de ensino
e aprendizagem para propiciar debates sobre altemativas energeticas.
As atividades previstas incluem. por exemplo. a leitura de depoimentos dos
personagens-moradores do estado. analise de tabelas e graficos que descrevem
a oferta e a demanda de energia eletrica. consulta de mapas. leitura de reportagens sobre quest6es associadas a problematic a e troca de mensagens com outros usuarios do ambiente de aprendizagem. Essas atividades sao realizadas
com 0 suporte de mapas tematicos de relevo. hidrografia. densidade populacional. politico e das mesorregi6es de Energos.
Este artigo aborda quest6es relacionadas a elaborar,;ao dos mapas tematicos que ilustram e situam as atividades previstas para Energos. que atualmente
se encontra em fase de implementar,;ao computacior:al em parceria com a Companhia de Processamento de Dados do Municipio de Porto Alegre (PROCEMPA).
o desenvolvimento desse projeto pode ser acompanhado atraves do enderer,;o da
Area de Educar,;ao Quimica/AEQ (http://www.iq.ufrgs.br/aeq).

Um breve panorama da informatica educativa na

educa~ao

cientifica

As novas tecnologias de informar,;ao e de comunicar,;ao (NTIC) tern ocupado
cada vez mais espar,;o. Essa frase atemporal tern expressao nas atuais politicas
de educar,;ao e de ciencia e tecnologia (C&T). Atualmente. no plano nacional.
dois programas chamam a atenr,;ao. 0 Programa Nacional de Informatica na
Educar,;ao (http://www.proinfo.gov.br). do Ministerio da Educac;ao. promove
cursos de especializac;ao para professores em infomlatica educativa (educac;ao
com 0 uso de computadores) e instal a laboratorios de informatica em escolas
publicas de todo 0 pais. 0 Program a Sociedade da Informac;ao (http://www.socinfo.org.br). do Ministerio de Ciencia e Tecnologia. trac;a urn plano plurianual
visando a apropriar,;ao publica e privada do desenvolvimento da microinformatica. onde a educac;ao merece uma especial atenc;ao.
Associado a esse Ultimo. 0 "Livro Verde da Sociedade da Informar,;ao no Brasil"
(TAKAHASHI. 2000) contem as metas de implementac;ao do programa e constitui-se
em uma sumula consolidada de possiveis aplicar,;6es das NTIC. No campo da educar,;ao. os autores entendem que essas tecnologias poderiam prestar enorme contribuir,;ao para que os programas de educar,;ao ganhem maior eficacia e alcancem cada
vez maior numero de comunidades e regi6es. Alem disso. compreendem que e ne-
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cessano que a capacitat;;ao pedag6gica e tecnol6gica de educadores tenha como
paralelo 0 desenvolvimento de materiais dideiticos em portugues.
No discurso dessas politicas publicas de educat;;ao. pode-se perceber a
ideia que a educat;;ao pode servir como veiculo para a transformat;;ao social e
economica (McLAREN. 1999). Nesse contexto. a tecnologia aparece como uma
coqueluche. Hackbarth (1997) atenta ao fato de que profess ores de todas as
convict;;oes fllos6ficas. por urn motivo ou outro. estao sendo instigados a adaptar
seus curriculos para incorporarem atividades de aprendizagem apoiadas pelo
usa de computadores em rede. Porem. conforme identifica Pretto (1999). uma
vez que a introdut;;ao das NTIC demand a uma soma muito grande de recursos.
hei uma pressao para a obtent;;ao de resultados imediatos. Essa pressao tern
feito. infelizmente. com que os computadores e os materiais dideiticos informatizados produzidos sejam utilizados como mera substituit;;ao aos livros dideiticos.
A critica traz presente a ideia que a facilitat;;ao do acesso a informat;;ao deve ser
acompanhada de at;;oes planejadas no sentido de transformar informat;;oes em conhecimento. Assim. pelo menos tres componentes de urn planejamento educacional
conceitualmente sofisticado e socialmente produtivo seriam necessartos: 1) elaborat;;ao de cenartos ou ambientes interativos que situem a informat;;ao em conteudos
hist6ricos. culturais. 'materiais e sociais especificos; 2) planejamento de atividades.
atraves das quais se dei a explorat;;ao de informat;;oes localizadas em ambientes especificos. e seu uso na resolut;;ao de problema; 3) produt;;ao de conceitos. ou seja. os
conhecimentos resultantes da atividade dos individuos e grupos em ambientes
especialmente estruturados (MEIRA. 2000).
Esse planejamento pode ser feito atraves de temas transversais. Segundo Yus
(1999). os temas transversais sao urn conjunto de conteudos educativos e eixos
condutores da atividade escolar que sao considerados comuns a todas as disciplinas. nao estando ligados a nenhuma disciplina em particular. Ele tambem entende
que 0 objetivo fundamental dos eixos transversais e 0 das atitudes e das pautas de
comportamento. Por isso os alunos deveriam aprender a utilizar estrategias relacionadas com a resolut;;ao de problemas abertos e com 0 desenvolvimento da capacidade de argumentar. Ainda mais. cita que os temas transversais surgiram da necessidade de levar para 0 campo da educat;;ao algumas das discussoes destinadas a
diminuir os problemas que. sob determinados aspectos. sao de preocupat;;ao comum. como. por exemplo. as emergencias ambientais.
A valorizat;;ao das atitudes nas at;;oes que visem as demand as do meio ambiente tambem e enfatizada desde a psicologia. Winter (1995) sugere que os comportamentos destrutivos do meio ambiente sao resultado de nosso ponto de vista equivocado: "pensamos em nos mesmos como coisas separadas daquelas at;;oes que afetam nossos ecossistemas" (p. 284). Dessa forma, sustenta que a tecnologia sozinha
nao irei resolver nossa crise ambiental, por isso precis amos desenvolver urna inte-
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gra\;ao entre as "dimensoes fisica. psicologica. politica e espUitual da constnwao de
uma cultura sustentavel" (p. 295). Em seu entendimento. precisariamos de uma
psicologia robusta para nos ajudar a fazer as mudan\;as cruciais em nossos comportamentos. pensamentos. sentimentos e valores.
Por tudo isso. entendemos que 0 projeto pedagogico. cujo termo "desenho"
e usualmente utilizado como sinonimo. e 0 cerne dos materiais didaticos. E ele
quem baliza 0 modo de planejar as sessoes de aprendizagem. Sobre a pauta do
desenho e que se decide pelas caracteristicas de intera\;ao. de controle do estudante e de avalia\;ao (EL-TIGI e BRANCH. 1997).
No campo da informatica educativa. a estrategia pedagogica de pequenos
projetos de investiga\;ao aparece como uma solu\;ao viavel para 0 ensino fundamental (FAGUNDES. SATO e MA<;ADA. 1999). No entanto. diversos autores (LIN
et al. 1995; SILVERMAN. 1995; STARR. 1997) entendem que. quando os conceitos sao muito integrados. formalizados ou abstratos. sao recomendaveis estrategias de solu\;ao de problemas e simula\;oes antecedendo 0 desenvolvimento
dos projetos. Essas estrategias podem. ainda. ser apoiadas por motivos llidicos.
Uma das maneiras de unir as estrategias de simula\;ao. resolu\;ao de problemas e jogo e a utiliza\;ao de cenanos (CARROLL. 2000). Por urn lado. os cenanos auxiliam os desenhistas na tomada de suas decisoes; eles veem e sentem
o progresso de seu trabalho em dire\;ao ao resultado fmal. Por outro. os cenanos oferecern hipoteses concretas sobre como os estudantes utilizarao 0 material
didatico. Ademais. RIEBER e MATZKO (2001) enfatizam a importancia de os cenanos serem modulares e intercambiaveis. quanto mais complexo for 0 desenho
e quanto maior quantidade de temas abranger.
No que tange as escolhas tematicas de nosso desenho. conforme YUS (1999),
numerosos projetos educativos em torno das tematicas transversais tern sido elaborados a partir de uma dimensao que ele chama de intertransversal. ou seja. uma
especie de interdisciplinaridade entre temas transversais. Exemplo tipico dessa dimensao seria a educa\;ao ambiental. que se em seu corne\;o deu rnaior enfase ao
estudo do meio fisico. hoje a propria visao de meio ambiente e rnais cornplexa e global. Ele entende que. atualmente. a base da problernatica ambiental recai sobre 0
modelo de desenvolvimento economico em escala planetaria. em que 0 fator hurnano
ad quire uma especial importancia no tratamento global dos problemas.
Obviamente. essa forma de ver as questoes arnbientais e partilhada pelos
ecologos. Por exernplo. ODUM (1985) indica que as leis basicas da natureza nao
foram revogadas. apenas suas fei\;oes e rela\;oes quantitativas rnudaram. Isso
porque a expansao da popula\;ao hurnana mundial e acornpanhada de urn prodigioso consurno de energia. que tern ampliado nossa capacidade de alterar 0
ambiente. Em consequencia. "a nossa sobrevivencia depende do conhecimento e
da a\;ao inteligente para preservar e melhorar a qualidade arnbiental por meio
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de uma tecnologia hannoniosa e mio prejudicial" (ODUM. op.cit .. p. 1). Uma vez
que ACOT (1990) sugere que os ecologos parecem ser unfulimes nesse ponto. a
unica solu\;ao para os problemas energeticos residiria na promo\;ao de tecnologias suaves de produ\;ao de energia. 0 adjetivo 'suave' designaria qualquer forma nao poluente e nao perigosa. tais como as energias solar. eolica. geotennica.
hidniulica e de biomassa.
Portanto. uma vez que considerarnos a conscientiza\;ao como urn processo
de educa\;ao (FREIRE. 1996). e entendendo que 0 uso adequado das NTIC possa
auxiliar nesse processo. estamos produzindo materiais didaticos computacionais cuja tematica sao os irnpactos arnbientais e sociais dos principais modos
de produ\;ao de energia eletrica (hidreletrica. tenneletrica. etc.). Dessa fonna. os
diversos meios de produ\;ao de energia eletrica tern servido como tema gerador
das estrategias de ensino e de aprendizagem dos AVA que estarnos modelando
(EICHLER e DEL PINO. 1998). As atividades de sirnula\;ao e de resolu\;ao de
problemas que estarnos propondo pennitem ao usuarto. por exemplo:
- identificar as causas dos problemas simulados e as suas consequencias;
- propor posslveis solu\;oes;
- decidir sobre os procedirnentos de emergencia a serem tornados. a partir
do estudo das legisla\;oes pertinentes;
- estudar e analisar casos que pennitarn tomar providencias no sentido de
evitar possiveis impactos; e
- escolher 0 meio de produyao de energia a ser arnpliado ern funr,;ao do aumento da demanda no consumo.
Essas atividades estao unidas em urn cenarto charnado Energos. que passarnos a descrever na proxima ser,;ao.

Forma espacial de Energos

A fonna espacial que Energos adquiriu fOi orientada pelas possibilidades
de gerar,;ao de energia eIetrica que deveria apresentar 0 ambiente de aprendizagem (GONQALVES. EICHLER e DEL PINO. 2002). A exemplo do sistema e1etrico
brasiletro. Energos deveria proporcionar 0 estudo sobre as fontes tradiclonais de
produr,;ao de energia eletrica - hidreletrica. tenneletricas a carvao e nucleares e as possibilidades de gerayao de energia atraves de fontes altemativas - energia eolica. solar. de mares e de biomassa. Nesse sentido. 0 estado ficticio de
Energos deveria apresentar algumas caracteristicas fisicas necessartas para
possibilitar essa variedade de fontes energeticas.
Para estudar a energia das mares. 0 potencial e6lico e a explorayao de petr6leo ern platafonna continental ficou entendido que Energos deveria possuir
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uma ampla linha de costa - litoral. Para 0 estudo do potencial da energia hidraulica em rios caudalosos - micro. pequenas e grandes usinas hidreletricas-.
o estado ficticio necessitaria de uma regHio de planalto. Para 0 estudo da gera9ao de energia eletrica a partir da queima de combustivel f6ssil (carvao). Energos necessitaria de uma regiao onde nao se disponibilizasse de potencial hidraulico. restando. assim. a altemativa de termeletricas - planicie.
Essas configura90es fisicas do espa90 virtual de Energos deveriam. ainda.
ser apresentadas de forma clara e didatica. facilitando a compreensao do estudante sobre a rela9ao existente entre 0 espa90 fisico e a gera9ao de energia eletrica. Dessa forma. foram criados mapas tematicos conforme as exigencias ja
citadas. 0 mapa mais geral que fOi desenvolvido pode ser visto na Figura 1.

Figura 1 - Mapa tematico de Energos. con tendo divisao politica. relevo. hidrografia e
centrais eletricas.
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Popu1a~iio

de Energos

As caracteristicas populacionais da ocupa(:ao do territ6rio do estado ficti-

cio de Energos e a demanda de energia eletrica estao melb~r descritas em Gon(:alves, Eichler e Del Pino (2002). Aqui urn resume cumpre as finalidades. Estipulou-se que a capacidade instalada de produ(:ao de energia eletrica em Energos seria de 37.564 GWh/ano. As rela(:oes apresentadas no modele propos to
por Jannuzzi e Swisher (1997) serviram de orienta(:ao para a adapta(:ao feita em
Energos. Conforme esses autores, uma popula(:ao de 10,5 milboes de habitantes necessitaria de 55.713 GWh/ano de energia eletrica. Entao, conforme a
capacidade instalada de produ(:ao de energia eletrica estipulada, a popula(:ao do
estado ficticio alcan(:a a ordem de 7,08 milboes de habitantes.
Alem disso, a distribui(:ao desses habitantes pelas mesorregioes homogeneas teve como parametro a propor(:ao de habitantes nas mesorregioes homogeneas do estado do Rio Grande do SuI.

Mesorregioes homogeneas de Energos
A divisao estadual em mesorregioes homogeneas tern como objetivo dividir
em poucas regioes urn estado agrupando municipios vizinhos com caracteristicas economic as , sociais e culturais semelhantes. Isso possibilita tomar mais
evidente as diferen(:as regionais. Dessa forma, urn mapa das mesorregioes de
Energos - Figura 3 - foi desenvolvido para facilitar 0 acesso do estudante aos
dados s6cio-economicos e energeticos de Energos.
Como se sabe, 0 relevo e urn elemento que muito interfere nas rela(:oes
economicas e sociais que se desenvolvem num territ6rio - quer para 0 desenvolvimento de atividades agricolas, fmanceiras ou estrategicas, quer para 0 escoamento da produ(:ao. Portanto, a divisao do territ6rio tambem esteve associada
ao relevo previsto para Energos.
A divisao em mesorregioes e 0 relevo previsto para Energos foram assimilados a partir de dados de realidade, utilizando como parametro a geografia do
estado do Rio Grande do SuI (RS). A Figura 2 representa a divisao em mesorregiOes do RS, que foi desenvolvida pelo IBGE e leva em conta as macrocompartimenta(:oes do relevo e sua geomorfologia. As mesorregioes centro-ocidental e
centro-oriental rio-grandenses abrangem, exatamente, a encosta do planalto
sul-rio-grandense e a depressao periferica deste. A mesorregiao nordeste e noroeste rio-grandense se situ am sobre 0 planalto sul-rio-grandense. A mesorregiao do sud oeste rio-grandense abrange a area do pampa, que tern caracteristica geomorfol6gica propria. A mesorregiao do sudeste rio-grandense abrange 0
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litoral suI do estado. a laguna e as lagoas e municipios em torno. Por fim. a
mesorregUi.o metropolitana - que diverge bastante da mesorregiao do sudeste
rio-grandense com relal,;ao a panimetros econ6micos - e aquela onde se concentra 0 maior numero de industrias e comercios do RS. abrangendo Porto Alegre e as cidades ao seu entorno.

MESORREGIAO (IBGE)

1. Centro-ocidental rio-grandense

POP ula 9 iio

508.576

2. Centro-oriental rio-grandense

711.329

3. Metropolitana de Porto Alegre

4.164.414

4 . Nordeste rio-grandense

882.399

5 . Noroeste rio-grandense

1.958.570

6. Sudeste rio-grandense

857.131

7. Sud oeste rio-grandense

728.052

Fonte: FEE. 1998

Figura 2 - Mesorregioes homogeneas do Estado do Rio Grande do SuI.

A assimilal,;ao das mesorregi6es do RS para 0 estado ficticio de Energos esta
representada na Figura 3 e contem as seguintes mesOlTegioes generalizantes:
Mesorregiao de Carb6polis:
• Niunero de municipios: 9
• Popula~ao total: 525.544 habitantes
• Municipio-polo: Carb6polis
• Consumo total de energia eletrica: 1.631 GWh/ano
• Perfil socio-economico: pecuaria extensiva. baixa industrializal,;ao.
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Mesorregiao metropolina:
• Numero de municipios: 13
• Popu1a~iio total: 3.005.956 habitantes
• Municipio-polo: Marechal Del Pino
• Consumo total de energia eletrica: 16.669 GWh/ano
• Perfil socio-economico: alta industrtalizar;:ao. baixo cultivo de produtos
agricolas. alta densidade populacional. problemas ambientais decorrentes
da alta densidade populacional urbana (capeamento do solo por construr;:6es e vias. poluir;:ao de arroios e c6rregos pelo lixo e esgotos nao tratados. poluir;:ao do ar por veiculos motorizados e industrias).
Mesorregiao litoranea:
• Numero de municipios: 37
.Popu1a~iio total: 618.331 habitantes
• Municipio-polo: Sao Marcelino do SuI
• Consumo total de energia eletrica: 2.154 GWh/ano
• Perfil socio-economico: turtsmo sazonal que provoca "stress" ambiental
e incapacidade de suprtmento dos servir;:os de infra-estrutura (quantidade
de agua tratada e capacidade do sistema de tratamento de esgotos) nos
periodos de acrescimo populacional como fertas. fertado e fim de semana.
comercio sazonal. cultivo de abacaxi e cebola. baixa industrtalizar;:ao.
Mesorregiao da Encosta:
• Numero de municipios: 20
• Popu1a~iio total: 879.688 habitantes
• Municipio-polo: Rochele do Norte
• Consumo total de energia eletrica: 3.291 GWh/ano
• Perfil socio-economico: cultivo de produtos alimenticios em pequenas
proprtedades rurais. usa intensivo do solo. media industrtalizar;:ao.
Mesorregiao do Planalto:
• Numero de municipios: 85
• Popu1a~iio total: 2.050.480 habitantes
• Municipio-polo: General Vandier
• Consumo total de energia eletrica: 7.509 GWh/ano
• Perfil socio-economico: usa intensivo do solo com forte mecanizar;:ao
para 0 desenvolvimento das tarefas agrartas. predominio da monocultura
de exportar;:ao. ha graves problemas ecol6gicos decorrentes dos desmatamentos para 0 desenvolvimento das culturas agricolas. da contaminar;:ao
do lenr;:ol freatico - por inflltrar;:ao - e dos cursos d'agua - por escoamento
- pelo uso dos agrot6xicos nas plantar;:6es.
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LEGENDA:
Mesorregiao Metropolitana
Mesorregiao de Carb6polis
Mesorregiao do

Plan~lto

Mesorregiao da Encosta do Planalto
Mesorregiao do Litoral

Figura 3 - Generaliza<;ao das mesorregi6es homogeneas do r-stado do Rio Grande do Sui e
assimila<;ao para 0 estado ficticio de Energos.

Municipios

o mimero de munidpios.

bern como seus tamanhos. varia em cada mesorregiao. Na do planalto de Energos. por exemplo. 0 numero de munidpios e
maior que na mesorregiao de Carbopolis. Busca-se. com isso, criar a possibilidade de discussao futura. entre os alunos e usuarios do sistema, sobre 0 processo de emancipar,;ao dos munidpios.
A distribuir,;ao espacial. 0 numero e 0 tamanho dos munidpios do estado
ficticio de Energos tambem tiveram como referencia 0 RS. Para facilitar 0 estudo
no AVA. optou-se por dividir Energos em 164 munidpios - no RS sao 467 munidpios ate 0 ano de 1998 (FEE. 1998). Uma representar,;ao dessa divisao de municipios pode ser vista na Figura 4.
Alem disso. no RS. as duas mesorregi6es que comp6em 0 planalto riograndense possuem maior numero de municipios. com menor tamanho, do que
as mesorregi6es sudeste e sudoeste rio-grandenses. Nesse caso. 0 processo de
emancipar,;ao dos municipios evoluiu desigualmente a partir de diferenciar,;6es
quanta ao passado historico. perfil socio-economico e tipo de solo. por exemplo.
desses dois pares de mesorregi6es. A transposir,;ao desses dados para Energos
procurou preservar essa disparidade.
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Os municipios de Energos nao possuem dados individuais de populal,;ao ou
de consumo de energia eletrica. Dessa forma. no AVA. esses elementos sao
apresentados em conjunto. conforme a mesorregiao que os engloba. Portanto.
somente possuem nome os municipios-p610 (ou centrais) de cada mesorregiao e
os municipios nos quais se pretende disponibilizar depoimentos de personagens-moradores.

Figura 4 - Assimila~ao dos tamanhos e locahza~ao dos municipios do Estado do Rio
Grande do Sui para 0 estado ficticio de Energos.

o relevo
Na descril,;ao do territ6rio. ha a necessidade de levar-se em conta 0 seu relevo. por exemplo. atraves das divis6es das grandes estruturas geomorfol6gicas.
A elaboral,;ao do estado ficticio de Energos nao poderia deixar de contemplar
essa necessidade. Portanto. desenhou-se urn mapa de relevo onde quatro grandes eStruturas generalizantes dividem 0 territ6rio de Energos:
1) Planalto - ocupa a porl,;ao nordeste de Energos. possui altimetria acima
de 800 metros e. como caracteristica dos planaltos. com rios bern encaixados e
de forte potencial hidniulico. Optou-se por inserir no extremo norte do planalto
de Energos uma celula de forte potencial de ventos que podem ser utilizados
para a geral,;ao de energia eletrica;
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2) Encosta do planalto - zona de transi~ao entre 0 planalto e a planicie de
Energos. possui relevo bastante acidentado decorrente do ental he dos rios e a
altimetria varia entre 400 e 800 metros;
3) Planicie - ocupa a por~ao noroeste do estado. com relevo pouco acidentado e varia~6es altimetricas entre 200 e 600 metros. tern rios de baixo potencial hidraulico e onde se encontra uma central eIetrica a carvao;
4) Litoral - faixa localizada na por~ao meridional do estado. fazendo limite
com 0 oceano. sendo uma area pouco acidentada. com altimetria entre 0 e 200
metros.
Como se sabe. 0 relevo exerce influencia sobre diversas componentes geognificas. como ventos, facilidade para 0 uso do solo e facilidade de acesso as
localidades, por exemplo. Assim, a partir das caracteristicas de relevo, com 0
cuidado de nao se entrar em urn determinismo geogrruico. foram desenvolvidos
os mapas de potencial eolico, de mesorregi6es. de localizal,;ao das centrais eletricas, de diferencia~ao do numero e do tamanho dos municipios nas diferentes
regi6es do estado de Energos. A maioria dessas caracteristicas esta representada na Figura 1.

Conclusoes
Ha muito se sabe que a elaboral,;ao de materiais didaticos computacionais
esta assentada sobre urn cruzamento de competencias, pois envolve educadores. programadores e especialistas no conteudo que e abordado nesses materiais didaticos (LOLLINI. 1991). Na introdul,;ao. procuramos ressaltar a caracteristica interdisciplinar do projeto que estamos desenvolvendo. Nem poderia ser
diferente, pois a tematica ambiental esta con tid a em muitas disciplinas. entre
elas a geografia. Entao, a inclusao das competencias de urn geografo na condu1,;03.0 de nosso projeto se tomou necessana.
o desenvolvimento do trabalho permitiu avanl,;ar a integral,;aO de conhecimentos. A ideia inicial, como foi dito. era desenvolver atividades voltadas ao debate
sobre os meios de produl,;ao de energia eletrica e seus impactos ambientais e sociais. 0 trabalho do geografo incluiu, entre outros. a transposil,;ao de dados sobre
territorio, relevo. hidrografia, regime dos ventos, insola~ao. populal,;ao e economia.
Pode-se dizer que esse trabalho foi a cria~ao do cenano que, embora ficticio. tern
urn contexto realista, em que se da 0 debate sobre a matriz energetica.
o objetivo. ao se criar urn cenario ficticio. fOi evitar privilegiar urn contexto
regional particular. A inten~ao fOi criar urn AVA que pudesse ser estimulante
para estudantes de qualquer municipio. estado ou regiao. Portanto, a partir da
utilizal,;ao das atividades relacionadas a esses cenarios, queremos permitir aos
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estudantes a constrw;;ao dos muitos conceitos ali presentes. Porem. conforme
declaramos. entendemos que as estrategias pedag6gicas de simulal,;ao e resoluI,;ao de problemas sao anteriores ao desenvolvimento de projetos. Assim. julgamos ser sobremaneira valido que os estudantes desenvolvam projetos de investigal,;ao visando ao estudo desses mesmos temas nas caracteristicas particulares de suas pr6prias regi6es.
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