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1. Apresentação 

O artigo a seguir é resultado das reflexões de um pré-projeto de iniciação científica, 

integrado ao Laboratório de Cartografia e Geoprocessamento – LABCARTGEO da 

UNESP/Ourinhos-SP, na linha de Pesquisa “Cartografia Escolar”. 

Assim explicita uma análise das novas possibilidades de visualização e aplicação 

info-tecnológica no ensino, por meio de softwares simuladores interativos. Após análise dos 

softwares optou-se pelo jogo Sim City 4, que intuitivamente permite uma interatividade, 

favorecendo a construção de conceitos geográficos e cartográficos. 

Os conceitos geográficos acontecem pela possibilidade de criação de situações 

problemas tais como, uso e ocupação do espaço, crescimento urbano, poluição atmosférica 

e hídrica, além de alguns fenômenos naturais. Através desta dinâmica pode-se iniciar o 

debate entre aluno e professor, possibilitando segundo PIAGET, a construção do 

conhecimento através da ação e reflexão. 

Com relação à Cartografia, conforme Batista (2004, s/p.), esta se coloca como uma 

linguagem particular da geografia, auxiliando-a no levantamento, na sistematização e na 

produção de conhecimento de dados espaciais. Desta forma, o software de simulação 

espacial permite estudos de visualização cartográficas pelas acessibilidades e 

manipulações, com animações, fotos e áudio associado à interface cartográfica. Também 

este tipo de simulador tem a vantagem de habituar o usuário a uma linguagem gráfica visual 

típica de produtos de geoprocessamento, conforme Cartwright (1997) apud Ramos (2001, 

p.33). 

Sendo assim, a adaptação do software de simulação espacial interativo Sim City 4 

ao ensino de Geografia e Cartografia torna-se um instrumento atrativo para o “querer 

despertar o entender” das representações gráficas espaciais, se pensarmos nas 
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características deste novo mercado consumidor, os alunos usuários da informática, 

computador e Internet. 

2. Revisão Bibliográfica 

2.1 Inovações tecnológicas e Visualização 

No decorrer do século XX a Cartografia foi marcada por fases diferenciadas entre si. 

Até a primeira metade deste século, os mapeamentos eram ANALÓGICOS. Porém, a partir 

da década de 1950 com o desenvolvimento simultâneo da informática, microcomputadores, 

satélites, fotografias aéreas, Sistemas de Informação Geográficas, Sistema de 

Posicionamento Global - GPS, e o uso crescente do Geoprocessamento nos mapeamentos 

cartográficos, tornaram-se possíveis armazenar suas informações em ambiente 

computacional, caracterizando a entrada da chamada CARTOGRAFIA DIGITAL. Desde 
então vem influenciando de maneira crescente a ciência Geográfica através da elaboração 

de mapas totalmente automatizados. Na tabela 1, têm-se as principais inovações info-

tecnológicas no decorrer das décadas e suas respectivas possibilidades de aplicação na 

Cartografia Digital. 

Tabela 1 – Seqüência da evolução info-tecnológica no século XX e sua aplicação na 

Cartografia Digital. 

Século 
XX 

50´s 60´s 70´s 80´s 90´s 

Tecnologia • Computad
ores 
Eletrônico
s 

• CAD 
• AM/FM 
• Mesas de 

Digitalizaçã
o 

• Plotters 
• Terminais 

Gráficos de 
16 bits 

• Terminais 
gráficos 
de 32 bits 

• Superposi
ção de 
Polígonos 

• Scanners 
• SIG em 

micros 
• Estações 

de 
Trabalho 

• Operador
as de 3D 

• Impressor
as de alta 
resolução 

Aplicações 
emergentes 

• Militares 
• Petróleo 
• Meteorolo

gia 
• Transport

e 

• Educação 
• Recursos 

Naturais 
• Planejament

o Urbano 
• Controle de 

Infra-
estrutura 

• Criação 
de 
distritos 
políticos 

• Epidemiol
ogia 

• Pesquisa 
mercado 

• Monitora
mento 
Urbano 

• Controle 
de infra-
estrutura 

• Controle 
Ambiental 

FONTE: Barros Silva (1999) apud Zacharias (2002, p. 123) 

Toda essa evolução info-tecnológica modificou não somente a maneira e os meios 

de manipulação da Cartografia, mas principalmente os meios de distribuição e 

acessibilidade dos produtos cartográficos, segundo Ramos (2001, p. 113): 
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  ”A introdução da informática, na ciência cartográfica vem modificando 

profundamente a maneira como se produz, manipula e distribui mapas, 

principalmente nos últimos trinta anos, e a bibliografia demonstra essa ênfase, pois é 

farta em estudos sobre Sistemas de Informação Geográfica, metodologias para a 

manipulação e analise digital de informações geográficas, cartografia digital, modelos 

conceituais de dados geográficos em ambientes digitais, etc.” 

Contudo, conforme Cintra (1991) apud Zacharias (2002, p.124) a aplicação que o 

computador confere a Cartografia tem alto grau de variação, “[...] vai desde a fase de 

datilografia do material escrito, até a geração de banco de dados, produção de mapas e 

desenvolvimento de estudos ambientais [...]”. O ápice do processo de automação do 

desenho, segundo Zacharias (2002, p.121), ocorre na década de 1960 com o 

desenvolvimento dos sistemas CAD (Computer Aided Design), CAM (Computer Assisted 

Mapping), AM/FM (Automated Mapping / Facility Management), que permitem a digitalização 

de cartas e mapas. Um dos diferenciais do uso computador é a possibilidade de desenvolver 

a representação de mapas temporários com elevado grau de interatividade, caracterizando 

a computação gráfica. 

  A partir do final do século XX e meados do século XXI a Cartografia, em especial a 

Temática vem ganhando uma nova forma de comunicação, a visualização gráfica 

cartográfica. Trata-se de uma visualização interativa, onde os mapas digitais apresentam-se 

de forma rápida e dinâmica. 

Para Taylor (1991) apud Maceachren (1994, p.4) o grande responsável por esta 

comunicação é o avanço que a computação gráfica sofreu ao longo das décadas, sobretudo 

nos últimos anos. Neste sentido o autor enfatiza que a computação gráfica está diretamente 

relacionada à visualização, uma vez que tenta unir o analítico e a comunicação para 

geração de um mapa. 

De acordo com Ramos (2001, p.15), na cartografia o conceito de visualização 

apresenta dois significados: primeiro, “a visualização de um resultado final, que também é 

encontrado na bibliografia como apresentação gráfica, ou a visualização científica”. Já o 

segundo significado “é relacionado à apresentação de informações que possibilitem ao 

leitor, por meio de sua exploração, estabelecer suas próprias análises e chegar a um novo 

conhecimento”. Esta mesma definição também é apoiada por Wood (1994, p.24), que 

enfatiza a visualização no sentido de exploração, de busca por conhecimento. 

Segundo Maceachren (1994, p.2), a visualização permite a interpretação e a 

espacialização de eventos geográficos. Fato que é tratada como um método fundamental da 

geografia. Neste sentido, Ganter apud Artimo (1994, p.56), afirma que a visualização 

cartográfica é um apoio fornecido pelo computador ao usuário de mapas, auxiliando o 
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usuário na interpretação de dados. Nesta definição, o computador quando fornece a 

visualização deixa de ser somente um meio de se confeccionar mapas. 

De acordo com Dibiase (1990) apud Maceachren (1994, p.3), a visualização une 

comunicação visual com pensamento visual, mas não caracteriza um novo aspecto da 

Cartografia. Conforme Wood (1994, p.24), a visualização cartográfica é um processo de 

investigação antiga, porém a carência de ferramentas gráficas limitava sua aplicação. 

Com a evolução info-tecnológica e o surgimento dos computadores com ferramentas 

gráficas poderosas, a visualização torna-se centro de discussões e passa a ocupar lugar de 

destaque na Cartografia, conseqüentemente há uma expansão na pesquisa e 

desenvolvimento de softwares que satisfaçam este elo entre cartografia - informática - 

visualização. Sobre isto Artimo (1994, p.46) diz que “os softwares de computadores 

relacionados à visualização, podem ser simples editores de mapas temáticos, e no extremo, 

simuladores de realidade virtual”. 

Outro aspecto fundamental proporcionado pelos computadores e de grande valia 

para a Cartografia é a multimídia, que em comunhão com a visualização cartográfica, estão 

propiciando mudanças no processo de comunicação da cartografia, enfatiza Taylor (1994, 
p.337). 

3.2 Comunicação X Visualização / Interatividade X Multimídia 

Para vários autores como, Taylor (1991), MacEachren (1994) e Ramos (2001), a 

comunicação é compreendida como um subcomponente da visualização, entretanto Ramos 

(2001, p.17) expõe um diferencial de quando a comunicação é baseada na visualização e 

não na forma tradicional, que impossibilita uma maior interação entre o usuário e o mapa: 

“A comunicação faz parte do processo de visualização, porém na visualização 

não há uma comunicação estanque, ou seja, a comunicação unilateral da concepção 

de mundo do cartógrafo, e sim uma comunicação interativa, onde o usuário, 

dispondo de instrumental para a exploração das informações do mapa, constrói o 

conhecimento e chega à comunicação final, construída por ele mesmo.” 

Taylor apud Maceachren (1994, p.4) concorda que a comunicação abrange novas 

técnicas de apresentação. Desta forma, a introdução do computador na Cartografia permite 

que se tenham novas formas de comunicação e de visualização, devido às varias 

ferramentas gráficas disponíveis e a também a possibilidade de desenvolvimento de mapas 

interativos e animados através da multimídia. 
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São essas novas possibilidades que, segundo Taylor (1994, p.333), vão diferenciar 

em termos qualitativos a visualização na Cartografia Moderna, em função da interatividade 

que a informática poderá proporcionar. 

Esta interatividade representa uma ação mútua entre o computador, por meio de um 

software e um usuário. Desta maneira, se estabelece uma relação de reciprocidade, onde o 

usuário regra as operações ou ações de acordo com sua necessidade. 

Como mencionado anteriormente, outro atrativo que surge com o desenvolvimento 

da informática é a multimídia, que de acordo com Vaughan (1994) apud Ramos (2001, 

p.21), “Multimídia é qualquer combinação de texto, arte gráfica, som, animação e vídeo 

transmitido pelo computador”. Por conseguinte, o conceito de multimídia se refere à 

integração de diversas formas de comunicação, que conforme Ramos (2001, p.22), esta 

integração tem por objetivo a “transmissão de uma informação”. 

Seguindo este encadeamento de idéias, quando existe a possibilidade do usuário 

guiar as ações de acordo com sua necessidade, ou seja, quando existe a interatividade e 

também a multimídia, ambos vinculados, surge a multimídia interativa. 

De acordo com Artimo (1994, p.54), com o desenvolvimento da multimídia e sua 

adaptação para a Cartografia, surgem novas possibilidades de representação dos mapas, 

como os interativos e / ou animados; outros softwares também representam esta nova fase 

da Cartografia como os Sistemas de Informação Geográfica - SIG’s e os Atlas Digitais. 

4. Software de Simulação Espacial: Possibilidades de Visualização e Aplicação para o 
Ensino de Geografia e Cartografia 

Baseados no modelo da multimídia interativa surgem softwares de simulação 

espacial, que muitas vezes são desenvolvidos sobre bases teóricas cartográficas e 

geográficas. Como exemplo pode-se mencionar a seqüência de jogos da série Sim City3, o 

qual além de unir um alto grau de interatividade com recursos de multimídia, atua como um 

meio de comunicação, e conseqüentemente com a união destes elementos será possível a 

visualização cartográfica pelas acessibilidades e manipulações, com animações, fotos e 

áudio associado à interface do software, como ilustra o diagrama a seguir: 

                                                 
3 A série de softwares Sim City foi desenvolvido pela Eletronic Arts Inc. 
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Diagrama 1 – Esquema de visualização que engloba interatividade, multimídia, software de 

simulação espacial (Sim City) e comunicação. 

Org. Murilo Sierro (2004) 

O software de simulação espacial Sim City 4, foi desenvolvido com finalidade de 

entretenimento, sendo que durante as simulações pode-se englobar uma gama de conceitos 

cartográficos e geográficos, dada sua possibilidade de representação espacial para estudo 

dos elementos que compõem a natureza e sociedade. 

Entretanto por não apresentar um sistema de coordenada geográfica suas 

representações não são georeferenciadas. Mesmo apresentando esta espaciacialidade 

artificial o programa possui interface aberta, permitindo que o usuário faça downloads e 

seleções - através da Internet no sítio da Maxi (http://www.simcity4.com) – de bases ou 

mapas cartográficos pré-existentes, como ilustra a figura 1, baseada no mapa de relevo da 

região de São Francisco – EUA. 

Esta facilidade faz com que haja uma maior aproximação ao estudo do real, pela 

possibilidade de se estudar o espaço geográfico, o território, a paisagem e o lugar de acordo 

com o tema de uma aula durante o processo de ensino-aprendizagem da Geografia. E com 

isto estabelecer semelhanças e diferenças entre os diferentes espaços locais, regionais e 

até mesmo mundiais. 
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Figura 1 – Região fictícia baseada no mapa de relevo da região de São Francisco – EUA. 

Quadricula 
selecionada 

N

o Sim City 4 uma vez selecionada a região , neste caso de São Francisco (figura 1), nota-se 

que esta se apresenta toda quadriculada, onde cada quadrícula pode ser usada para a 

construção de uma “cidade virtual”. Ao selecionar esta quadrícula fictícia a morfologia do 

relevo torna-se mais evidente e melhor retratado, caracterizando detalhadamente suas 

formas e altimetria, além de exibir rudimentarmente uma representação tridimensional 

(x,y,z). 

O usuário também tem autonomia para desenvolver sua própria região, sem que 

esta possua analogia com regiões reais. Vale destacar aqui que o sentido do termo região 

aqui empregado não alcança a magnitude do desenvolvimento deste conceito na Geografia, 

mas apenas tem como função denominar um recorte feito no globo. 

 É justamente o ato de “simular aprendendo” e “criar através do virtual, o real” que o 

jogo permite a interatividade. Pois através desta dinâmica interativa pode-se iniciar a 

construção do conhecimento. 

Além das possibilidades de visualização, os usuários deste tipo de softwares estarão 

se habituando a uma linguagem gráfica visual típica da Cartografia referente à usada em 

mapas, produtos cartográficos e de geoprocessamento, conforme Cartwright (1997) apud 

Ramos (2001, p.33), “[...] as crianças que hoje são usuárias deste tipo de jogo, serão 

consumidores de mapas e produtos de geoprocessamento.” 
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O próximo passo em busca de outras formas de visualização acontece com a 

escolha de uma das quadrículas da região fictícia. Esta seleção irá possibilitar o 

estabelecimento de uma cidade virtual, através da Internet o usuário poderá fazer 

downloads de cidades que se assemelham a cidades reais; ou iniciar sua própria cidade 

partindo apenas de um mapa de relevo, como ilustra a figura 2, e desenvolvendo-a a partir 

de sua imaginação e criatividade. 

 

Figura 2 – Mapa base a partir da escolha de uma quadrícula da região fictícia para a 

simulação de uma cidade virtual. 

O mapa da cidade virtual possui uma interface por meio de camadas, chamadas 

layers, isto é, o software de simulação espacial é visualizado através de uma divisão em 

substratos, como rede de esgoto, rede de transmissão de energia, zona industrial, rural e 

urbana entre outros, de acordo com necessidade do usuário. Para o desenvolvimento de 

uma cidade partindo apenas da intuição, isto é, sem seguir modelos dispostos na Internet, o 

usuário deverá fazer um zoneamento do relevo da cidade virtual, conforme ilustração pela 

figura 3. Esta divisão em áreas homogêneas acontece basicamente através de quatro tipos 

de zonas disponíveis: a agrícola, a residencial, a comercial e a industrial. 
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Figura 3 – Zoneamento do relevo da cidade virtual. A zona de cor verde corresponde 

à residencial, a azul à comercial e a amarela à industrial. 

Após o zoneamento a cidade virtual começa a se desenvolver automaticamente, de 

acordo com a disponibilidade de recursos naturais, como ilustra a figura 4, a qual retrata 

exemplificando o desenvolvimento de uma zona industrial. 

 Figura 4 – Desenvolvimento de uma zona industrial. 
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Com a cidade virtual em pleno desenvolvimento, surgem novas possibilidades de 

visualização a partir da criação das zonas urbanas e comerciais, as quais assemelham-se 

as fotografias aéreas verticais oblíquas, como ilustra a figura 5. 

 

Figura 5 – Desenvolvimento de zonas urbanas e comerciais; visualização semelhante à 

fotografia aérea. 

Desta forma, o Sim City 4 abrange vários conceitos geográficos, no sentido em que 

estabelece circunstâncias nas quais o usuário se depara com problemas sócio-ambientais, 

tais como crescimento urbano, fluxo de trânsito, uso e ocupação do espaço geográfico. 

Quanto aos aspectos climáticos este software também retrata a poluição atmosférica 

e hídrica, em detrimento da ocupação espacial com indústrias e usinas (figura 6). Através da 

mudança de camadas (layers), permite que o usuário tenha a representação da poluição 

atmosférica e hídrica por meio de um gradiente, que vai do amarelo ao vermelho, como 

ilustra a figura 7. 
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Figura 6 – Representação da poluição atmosférica e hídrica. 
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Figura 7 – Gradiente representativo da poluição. 

Também, alguns fenômenos geológicos podem ser estudados e analisados durante 

a simulação. Neste caso, apresenta-se como exemplo os vulcões, conjunto de processos e 

fenômenos naturais relacionados com o deslocamento de massas de magma e energias 

existente no interior da terra. 

Esta temática associada à interface cartográfica do programa envolvendo 

manipulações, animações, fotos e áudio, seu estudo torna-se uma excelente alternativa para 

ilustração dos possíveis impactos sócio-ambientais que o processo de vulcanismo pode 

causar em uma área sócio-espacial, como ilustra a figura 8. 

 

Figura 8 – Fenômenos físicos, como vulcões. 

Diante desses pressupostos, a utilização deste tipo de software em sala de aula, faz 

com que haja uma maior interação entre aluno e professor, no sentido em que estabelece 

situações – problemas, como poluição, saneamento básico e até mesmo uso e ocupação do 

espaço terrestre, como ilustra a figura 9, e muitos outros, possibilitando ao aluno uma 

reflexão na tentativa de solucionar tais problemas. Esta ação-reflexão, como se refere 

Piaget apud Almeida & Passini (2000, p. 22), possibilita a construção do conhecimento. 

“[...] para Piaget todo conhecimento deve ser construído pela criança através 

de suas ações. Essas ações, em interação com o meio e o conhecimento anterior já 
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organizado na mente, proporcionam a acomodação dos conhecimentos percebidos 

que passam a ser assimilados.” 

 

Figura 9 – Situações – problemas, ênfase no processo de uso e ocupação do 

espaço. 

Entretanto, não se pode esquecer, que o espaço geográfico representado pelo jogo é 

apenas uma construção espacial artificial, ou seja, não é uma representação do espaço 

terrestre real. Porém, esta representação mesmo que de um espaço artificial, permite que o 

aluno perceba essa redução do espaço e também a manutenção da proporcionalidade. 

Outro fato fundamental do Sim City 4, é que este possibilita o desenvolvimento da noção 

espaço-geográfico, ou seja, o professor poderá trabalhar o conceito de localização, partindo 

de pontos referenciais dentro do espaço artificial criado pelo jogo, como hospitais, escolas, 

corpo de bombeiro, departamento de policia, assim como a distinção de zona urbana da 

rural e / ou industrial. 

Para melhor aproveitamento do software de simulação espacial Sim City 4 em sala 

de aula, recomenda-se que o professor/usuário entre no sítio do Laboratório de Cartografia 

e Geoprocessamento da UNESP/Ourinhos-SP – LABCARTGEO, ( 

http://www.ourinhos.unesp.br/labcartgeo ), e faça o download do tutorial completo deste 

software, bem como o download de algumas propostas-modelos de cidades virtuais, que 

podem ser selecionadas conforme os eventuais temas tratados em aula. 
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