
Projeto Narrativas Ambientais:  
o vídeo como ferramenta pedagógica 



Prefácio

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT) é o órgão gestor e executor das funções relativas à 

construção, manutenção e operação da infraestrutura federal 
nos modais rodoviário, ferroviário e aquaviário. Para garantir 

que os seus empreendimentos atendam à legislação 
ambiental, adota práticas sustentáveis de controle, mitigação 

e compensação dos impactos. 



Nas obras de implantação e pavimentação da BR-285/RS/SC, a 

equipe de Gestão Ambiental contratada pelo DNIT executa ou 

supervisiona 24 programas ambientais voltados aos aspectos físicos 

(solo, ar e água), bióticos (flora e fauna) e socioeconômicos (referente 

às populações do entorno). Esta série de vídeos faz parte dos 

materiais educativos e informativos que buscam tornar públicos e 

disponíveis os resultados e o andamento dessas atividades. Tem como 

características a utilização de linguagem acessível e o conteúdo de 

interesse pedagógico. Todas as imagens foram gravadas na região das 

obras e contam com a participação da comunidade, em especial a do 

município de Timbé do Sul (SC), com o propósito de espelhar a 

realidade local e estabelecer conexões com o público que buscamos 

sensibilizar.  



um bem preservado nas obras da 
BR-285/RS/SC

Á G U A  

A abundância de nascentes e rios de águas cristalinas faz a região 
onde estão inseridas as obras de implantação e pavimentação da 

BR-285/RS/SC, entre São José dos Ausentes (RS) e 
Timbé do Sul (SC), se destacar do ponto de vista natural e 
econômico, já que o turismo e a agricultura são duas das 

principais atividades locais.

Ambos os estados, por outro lado, vivem uma crise hídrica em 
virtude da estiagem que já colocou mais de 400 municípios em 

situação de emergência neste ano. Visando preservar este 
recurso fundamental à vida, o DNIT, por meio da Gestora 

Ambiental, atende a um conjunto de medidas para detectar, com 
a devida antecedência, quaisquer influências negativas nos cursos 

hídricos interceptados pelas obras. Nesta ação, enviamos uma 
série de quatro vídeos que apresentam os cuidados com a água 

previstos no licenciamento ambiental da rodovia. 
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Clique aqui: https://www.youtube.com/watch?v=F7-jVSXiKxk&feature=emb_title

Qualidade da Água  Aborda o trabalho 
desenvolvido pelo 
Programa de 
Monitoramento da 
Qualidade da Água e 
Proteção de Recursos 
Hídricos, que prevê o 
monitoramento a 
montante (acima) e a 
jusante (abaixo) dos 
locais de interceptação 
dos cursos hídricos pela 
BR-285/RS/SC, em 
consonância com a 
Resolução CONAMA nº 
357/2005 



Clique aqui: https://www.youtube.com/watch?v=sPPgdW8WIks

Monitoramento 
da Fauna 

Apresenta o trabalho 
do Programa de 
Monitoramento da 
Fauna – 
Bioindicadores, o 
qual utiliza os 
macroinvertebrados 
bentônicos 
(pequenos 
organismos de água 
doce que vivem 
sobre o substrato de 
rios e lagos) como 
indicadores de 
qualidade ambiental. 

 



Clique aqui: https://www.youtube.com/watch?v=PzH9luxRpEs&feature=emb_title

Pertencer  Ação integrada entre 
os Programas de 
Educação Ambiental, 
Comunicação Social e 
Monitoramento da 
Fauna, no sentido de 
dialogar com 
estudantes e 
professores sobre a 
relevância ecológica 
dos ambientes 
aquáticos e das 
medidas de mitigação 
ambiental 
desenvolvidas nas 
obras. 



Clique aqui: https://www.youtube.com/watch?v=EHYHLXR7iok&feature=emb_title

Dia Mundial 
da Água 

Vídeo apresenta 
diversos 
ambientes 
aquáticos da 
região onde estão 
inseridas as obras 
da BR-285/RS/SC.

 



Informações complementares disponíveis 
nos links a seguir:

http://info.infoambiente.stesa.com.br/BR285/ 

www.br285rs-sc.com.br 

https://nacoesunidas.org/acao/agua/ 

https://www.ana.gov.br/ 

https://www.mma.gov.br/agua.html



O material é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 


