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A Agência Ciência Web, projeto do 
Instituto de Estudos Avançados (IEA) da 
Universidade de São Paulo (USP) – Polo São 
Carlos, lançou o jogo educativo Sasonimugel. 
Gratuito e disponível on-line no site Ciência 
na Web, do IEA, o game celebra o Ano 
Internacional das Leguminosas, instituído 
pela Organização das Nações Unidas (ONU), 
em 2016. A data comemorativa foi criada 
com o objetivo de destacar e valorizar o papel 
fundamental desses vegetais na alimentação 
humana, na fertilidade do solo e em diversos 
conceitos de biologia e de ecologia inerentes 
ao seu cultivo (ver serviço).

Para apreciar Sasonimugel, a única exi-
gência é ter instalado no navegador (brow-
ser) do computador o plugin gratuito Adobe 
Flash. Daí, usando mouse e a tecla CTRL do 
teclado, a missão é impedir o deslocamento 
no cenário de inimigos naturais das lavouras, 
como fungos (cogumelos), insetos e ratos. Para 
bombardear as pragas, o jogador deve posicio-
nar unidades de defesa do território em locais 
estratégicos do cenário, sendo esses elementos 
atacantes representados por grãos de ervilha, 
soja, grão-de-bico, amendoim, feijão e lentilha.

Legumes são tema de jogo educativo da USP São Carlos

“A palavra Sasonimugel é ‘legumino-
sas’ escrita ao contrário e sua sonoridade 
remete a algo sazonal, uma característica 
de muitas dessas culturas”, explica Márcio 
Araújo, aluno de graduação em Estatística 
do Instituto de Ciências Matemáticas e de 
Computação (ICMC) e responsável pela cria-
ção do jogo. Bolsista de iniciação científica, 
ele informa ter incluído no game diversos 
conteúdos sobre as leguminosas produzidos 
por dois colegas da Agência Ciência Web, 
Ana Laura Junqueira e Gevair Souza, estu-
dantes do curso de Licenciatura em Ciência 
Exatas, também da USP São Carlos.

Ciência aplicada – Segundo Márcio, 
a colaboração de Ana Laura e Gevair possibi-
litou, por exemplo, atribuir ao feijão o maior 
alcance e potência de tiro do jogo, tendo 

como justificativa o fato de essa leguminosa 
ser largamente produzida e consumida no 
território nacional e compor com o arroz, a 
base da dieta da população brasileira. Outro 
apelo ‘científico’ diz respeito às bactérias 
do gênero Rhizobium. Na natureza, esses 

micro-organismos vivem nas células das raí-
zes das plantas e são fundamentais para a 
fixação do nitrogênio no solo, um dos ciclos 
biogeoquímicos mais importantes nos ecos-
sistemas terrestres.

No game, o Rhizobium é a munição das 
torres de ataque às pragas e, em cada fase, o 
jogador começa com uma quantidade deter-
minada, ganhando mais conforme progride. 
“Além de entreter, a proposta do Sasonimugel 
é incentivar seus usuários ao conhecimen-
to sobre nutrição, leguminosas e pesquisar 
temas de biologia relacionados”, diz Araújo.

O desenvolvimento do jogo exigiu 
cinco meses, tendo sido construído com 
ActionScript 3.0, a linguagem de programa-
ção da plataforma Adobe Flash. O game foi 
apresentado originalmente na 11ª Semana 
da Licenciatura em Ciências Exatas (SeLic) 
do Instituto de Física de São Carlos (IFSC) 
da USP, evento realizado em outubro, na 
USP São Carlos, tendo recebido na oportu-
nidade menção honrosa. Segundo Márcio, o 
próximo passo será lançar, até o final do ano, 
uma versão de Sasonimugel como aplicativo 
gratuito e ser executado em celulares com 
sistema operacional Android. 

Rogério Mascia Silveira
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Assessoria de Imprensa do IEA – Polo São Carlos

SERVIÇO
Jogo Sasonimugel – goo.gl/wJhqk1
Agência Ciência Web
www.cienciaweb.org.br
Instituto de Estudos Avançados da USP 
Polo São Carlos – goo.gl/CPu5eZ
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Para dirigir no exterior, motorista
pode pedir permissão internacional

Documento expedido pelo 
Detran.SP é emitido apenas 
àqueles que possuem 
CNH válida no Brasil e 
não cumprem período de 
suspensão ou cassação 
do direito de dirigir

uem viaja para um dos cem paí-
ses signatários da Convenção de 
Viena, entre eles Austrália, Canadá, 
Estados Unidos, França, Portugal 
e Venezuela, pode solicitar a 
Permissão Internacional para Dirigir 
(PID) ao Departamento Estadual 
de Trânsito de São Paulo (Detran.
SP), caso queira rodar regularmente 
pelas estradas locais. 

O documento também permi-
te que brasileiros dirijam em paí-
ses que mantenham o Princípio 
da Reciprocidade com o Brasil. A 
PID traduz a Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) em sete idio-
mas (alemão, árabe, espanhol, fran-
cês, inglês, português e russo) e é 
impressa com a mesma validade da 
CNH. O Detran.SP informa que, em 
2015, foram emitidas 33.718 PIDs 
no Estado de São Paulo; e de janei-
ro a agosto do ano passado, 22.767.

Antes de viajar, é importante 
verificar se o país de destino faz parte 

da convenção. A lista completa está disponível 
no site do Departamento Nacional de Trânsito 
(Denatran), no link http://scup.it/ee9h.

Nos países participantes da Convenção de 
Viena, a CNH brasileira comum é aceita por até 
180 dias. Não há a exigência da PID, mas portar 
esse documento é importante, pois é internacio-
nalmente reconhecido, traduzido e pode facilitar 
a checagem das informações do condutor, tanto 
em fiscalizações quanto para locações de veículos 
e outras situações necessárias.

Como solicitar – Caso o país 
não aceite a PID, o condutor deve se 
informar sobre as normas necessárias 
para a condução de veículo em terri-
tório internacional diretamente com 
a entidade de trânsito do país de des-
tino ou com o representante no con-
sulado.

Pode solicitar a Permissão Inter-
nacional para Dirigir quem tem CNH 
dentro da validade, não está cumprindo 
período de suspensão ou cassação do 
direito de dirigir, nem possua outras 
restrições administrativas ou judiciais 
que impeçam a expedição do documen-
to. Vale ressaltar que a PID não substi-
tui a CNH dentro do Brasil.

A Permissão Internacional para 
Dirigir pode ser obtida on-line, com entre-
ga pelos Correios. Basta acessar o portal 
do Detran.SP (www.detran.sp.gov.br), 
clicar em “Serviços Online”>”CNH-
Habilitação”> e em “Tem habilitação 
no Brasil e quer dirigir no exterior? 
Solicite a PID”.

Quem preferir, pode fazer o pedido pre-
sencialmente, na unidade de atendimento do 
Detran.SP na qual a CNH está registrada ou 
nos postos do Poupatempo. A taxa de emissão 
do documento é de R$ 259,05. Para receber a 
PID em casa, o motorista precisa pagar mais 
R$ 11 – despesa relativa ao custo de envio 
pelos Correios.
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No portal do Detran.SP 
(www.detran.sp.gov.br), o 
cidadão pode realizar 27 servi-
ços de trânsito relacionados à 
Carteira Nacional de Habilita-
ção (2ª via e CNH definitiva), 
veículos (pesquisa de débi-
tos e restrições) e infrações 
(consulta de multas e solici-
tação de recurso de penalida-
de), entre outros. Basta fazer 
cadastro e criar login e senha, 
que garantem a segurança dos 
dados pessoais

O Detran.SP oferece, 
ainda, três aplicativos gra-
tuitos para tablets e smar-
tphones com diversas fun-
cionalidades: solicitar 2ª 
via da CNH e acompanhar 
a emissão do documento; 
consultar multas do próprio 
veículo; treinar para a prova 
teórica; além do jogo educa-
tivo do Clube do Bem-te-vi. 
Os aplicativos estão dispo-
níveis para as plataformas 
Android e iOS.
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Sasonimugel – Incentivar seus usuários ao conhecimento sobre nutrição e leguminosas

RE
PR

O
D

U
Ç

Ã
O


		certificacao@imprensaoficial.com.br
	2017-01-12T02:28:21-0200
	São Paulo
	ICP-Brasil
	Assinatura digital de documento




