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Treinamento online para o Sistema de Apoio à Gestão 
Ambiental Rodoviária Federal (SAGARF) 

 
 
 

Introdução 
 
As novas tecnologias de informação e comunicação (NTICs) trouxeram 

uma série de mudanças para a educação e, em especial, para a educação a 
distância. No caso da EAD, as tecnologias possibilitaram novas formas de 
entregar a informação e o conhecimento, facilitando o acesso ao conteúdo e 
possibilitando que o aluno estude em qualquer lugar, a qualquer hora e no 
ritmo que deseja. É o chamado e-Learning, termo que se aplica ao uso das 
tecnologias de Internet com objetivo de fornecer um amplo conjunto de 
soluções que melhoram o conhecimento e o desempenho.  

 
Com a chegada do e-Learning, empresas e instituições perceberam as 

inúmeras vantagens que este modo de treinamento oferece tanto para as 
corporações, como para seus funcionários. A diminuição de custos é um dos 
principais benefícios, pois o e-Learning permite capacitar um maior número de 
pessoas, em locais geográficos distintos, seguindo os mesmos conceitos e 
metodologia. Assim, ele possibilita que o profissional, de qualquer área de 
atuação, renove seus conhecimentos, de forma constante, aprimore sua 
qualificação e potencialize a qualidade de seu trabalho.  

 
Segundo Rosenberg (2002), “com o e-Learning, não apenas 

introduzimos uma nova tecnologia para o aprendizado, mas introduzimos uma 
nova maneira de pensar sobre o aprendizado”. Assim, quando uma instituição 
usa o e-Learning, ela estimula o compartilhamento do conhecimento, criando, 
assim, a inteligência coletiva da corporação.  

  
Foi com este pensamento que o Centro de Excelência em Engenharia 

de Transportes (CENTRAN), órgão fruto da parceria entre o Exército Brasileiro 
e o Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes (DNIT), criou o 
seu Núcleo de Educação a Distância (NEAD-CENTRAN), em 2006. O Centro 
de Excelência – que tem como missão desenvolver estudos, pesquisas e 
análises na área de infra-estrutura de transportes, mediante a utilização de 
técnicas inovadoras e métodos científicos avançados – vê no e-learning a 
perfeita integração entre a tecnologia e a pedagogia para, de forma interativa, 
garantir continuamente a qualificação dos engenheiros militares, dos 
profissionais do Centro de Excelência e de toda a sociedade acadêmica da 
área de Engenharia de Transportes. 

 
Neste presente trabalho, será apresentado um dos cursos 

desenvolvidos pelo NEAD-CENTRAN: o treinamento online sobre o Sistema de 
Apoio à Gestão Ambiental Rodoviária Federal (SAGARF).  
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Sistema de Apoio à Gestão Ambiental Rodoviária Federal 
 
Com o início das exigências legais feitas pelo governo federal para o 

processo de Licenciamento Ambiental de obras no setor de transportes, o 
órgão executor do Ministério dos Transportes, o DNIT, adotou medidas 
técnicas adequadas ao novo cenário nacional da construção rodoviária. Pela 
legislação ambiental, em particular pela resolução do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente (CONAMA) nº 001/86, os empreendimentos nos modais de 
transportes são classificados como potencialmente poluidores para o meio 
ambiente.  

 
Outra resolução, a CONAMA nº 237/97, determinou as regras básicas 

para a obtenção de licenças ambientais, necessárias à implantação e execução 
de empreendimentos potencialmente poluidores. Assim, novas medidas e 
ações foram exigidas para as obras no setor de transportes. Além de 
acarretarem em custos, essas ações necessitaram de recursos humanos 
especializados, em termos técnicos e administrativos. 
 
             Dessa forma, o Ministério dos Transportes elaborou e definiu uma 
proposta básica para implantar as Diretrizes Ambientais. Foi desenvolvido um 
Sistema de Gestão Ambiental (SGA) para nortear as ações estruturais a serem 
implementadas em todos os setores de atuação dos empreendimentos. 

 
             Nesse contexto, coube ao CENTRAN prestar a assessoria técnica ao 
DNIT para a implantação do Sistema de Gestão Ambiental Rodoviária Federal, 
o SAGARF. O sistema contempla as propostas das Diretrizes Ambientais, 
segue a legislação ambiental nacional e internacional vigente, e implementa um 
sistema computacional que permite acesso a banco de dados e a recursos de 
imagens georreferenciadas, para apoio ao planejamento ambiental dos 
empreendimentos rodoviários nacionais.  
 
              Montado em sistema operacional Windows, o SAGARF funciona em 
uma plataforma cliente/servidor, através da qual o DNIT, via Internet e por meio 
de senhas, permite o acesso direcionado de todos os engenheiros envolvidos 
nos projetos. A ferramenta organiza, orienta e agiliza as atividades ambientais 
pertinentes aos empreendimentos no modal rodoviário.  
 
             Por meio do Sistema, os engenheiros envolvidos nas obras podem 
obter dados precisos e detalhados sobre o estado ambiental de cada rodovia, 
identificando as questões relacionadas ao licenciamento ambiental, e 
informações fundamentais para a definição de responsabilidades, prazos, 
custos e medidas necessárias para a obra.   

 
Com o SAGARF, o acompanhamento do processo de licenciamento e 

a gestão ambiental tornaram-se mais eficientes e possibilitaram a geração de 
relatórios, servindo, principalmente, como instrumento de acompanhamento, de 
tomadas de decisão e de gerência a distância. 
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Treinamento online 
 
Devido à importância do SAGARF para a gestão ambiental das obras 

rodoviárias do País, o DNIT decidiu implantar o Sistema em todas as 23 
Superintendências Estaduais do órgão. Porém, para que os engenheiros do 
Departamento pudessem utilizar o SAGARF, foi proposto que a capacitação 
dos técnicos fosse realizada, além de presencialmente, por meio de um 
treinamento a distância. Isso evitaria que, toda vez que ingressasse novos 
Superintendentes, houvesse necessidade de deslocá-los para a sede do 
Departamento, em Brasília, para a capacitação.  

 
Assim, o NEAD-CENTRAN iniciou, em setembro de 2006, a elaboração 

do curso online. O período de execução e implementação do treinamento foi 
de, aproximadamente, 35 dias, integrando uma equipe multidisciplinar de 
profissionais: 2 webdesigners, 1 designer instructional, 1 professor conteudista, 
1 professor-tutor, 1 coordenador de curso, 1 tester e a equipe de técnicos em 
tecnologia da informação (TI).  

 
 
Objetivo e público-alvo do curso 
 

  O objetivo foi capacitar 203 funcionários do DNIT, entre 
Superintendentes e Engenheiros, para o uso do Sistema de Apoio à Gestão 
Ambiental Rodoviária Federal.  

 
 

Operacionalização de Acesso 
 
O curso foi disponibilizado, a partir de dezembro de 2006, totalmente 

online, pelo Campus CENTRAN, plataforma de ensino a distância customizada 
pelo Centro de Excelência, com ferramentas síncronas e assíncronas para a 
interação e comunicação entre os participantes do treinamento.  

 
Este ambiente virtual de aprendizagem possui ferramentas como 

fórum, chat e atividades, promove a interatividade entre os alunos e tutores, 
oferece acesso ao material didático, além de possibilitar o acompanhamento da 
trajetória do aluno, durante todo o curso. 

 
O acesso ao curso é restrito aos alunos, que são cadastrados, 

previamente, com informações cedidas pelo Departamento Nacional de Infra-
estrutura de Transportes.  
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Metodologia 
 
 

 
 

Tela inicial do curso online 
 
 
 

O treinamento foi desenvolvido em tecnologia Flash e dividido em três 
partes: módulo 1 - “Meio Ambiente”, módulo 2 - “Geoprocessamento” e módulo 
3 - “SAGARF”.  

 
Com carga horária de oito horas, o curso foi desenvolvido com base no 

conteúdo ministrado pelo professor durante o encontro presencial.  
 

           O aluno que inicia o curso, recebe a autorização eletrônica para o 
acesso e passa a estudar o conteúdo e desenvolver as atividades. Ao 
completar as telas do primeiro módulo, ele já pode estudar o segundo, e o 
terceiro, sucessivamente.  

 
            A interface do treinamento online foi desenvolvida em um contexto 
simples, amigável, de fácil e rápido acesso. Durante a aula, o aluno tem 
disponível ícones (como Glossário, Anotações, Referências etc.) com o objetivo 
de facilitar o processo de ensino-aprendizagem.  
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 Tela com instruções referentes à navegação, permitindo que o aluno se familiarize com o ambiente 
 
 

 
 

 Tela de Apresentação do módulo 1, sobre Meio Ambiente 
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A equipe elaborou o curso, usando técnicas de simulação e vídeos, 
com objetivo de facilitar o aprendizado do aluno.  

 
 

 
 

 
Telas com simulação para os aprendizes. Um dos exemplos mostra como o aluno deve proceder para 

preencher um formulário do Sistema 
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Durante todo o curso, a principal preocupação foi atender às 
necessidades do público-alvo (engenheiros), utilizando uma linguagem 
adequada, alinhada ao conteúdo trabalhado pedagogicamente.  
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Telas dos módulos 2 e 3 
Resultados obtidos até o momento 
 
Atualmente, algumas etapas do curso estão em andamento, conforme 

demonstra o quadro a seguir:  
 

 
 

 
 
Alguns dados, obtidos até março de 2007, demonstram como está a 

percepção dos alunos em relação ao curso:  
 
-  o Fórum de Notícias, disponível no Campus CENTRAN, recebeu 102 

visitas;  
 
- o Glossário de apoio ao SAGARF recebeu 90 visitas; 
 
- 27 alunos já responderam à pesquisa de satisfação, disponibilizada 

no AVA, para os aprendizes que concluíram o treinamento.  
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Conclusão 
 
 

A questão ambiental nas obras do modal rodoviário é primordial, já que 
todo empreendimento tem de ser regulado por um plano de gestão ambiental, 
com o objetivo de evitar ou mitigar as conseqüências dos impactos provocados 
pelas obras de implantação ou por atividades de recuperação ou conservação. 

 
Assim, o Sistema de Apoio à Gestão Ambiental Rodoviária Federal 

(SAGARF) é de extrema importância para o DNIT. E, por isso, o Departamento 
e seu parceiro institucional, o CENTRAN, desenvolveram o treinamento para o 
Sistema, possibilitando que os engenheiros possam se capacitar sem se 
deslocar de suas unidades nos Estados, evitando, assim, os altos gastos com a 
capacitação.  

 
Além disso, como um Sistema é uma ferramenta que sempre está 

sendo atualizada e aperfeiçoada, caso haja alguma mudança no SAGARF, o 
DNIT poderá atualizar o material didático rapidamente, sem custos e sem 
prejudicar o treinamento de seus funcionários.  

 
O curso também será utilizado não apenas com os engenheiros que já 

integram o corpo técnico do DNIT. A capacitação também estará disponível 
para todos os novos funcionários.  

 
O treinamento online, já disponível no Campus CENTRAN, também 

poderá ser acessado no próprio ambiente do SAGARF, para que, a qualquer 
momento e de qualquer computador, o aluno possa tirar dúvidas relacionadas 
ao Sistema, inclusive, quando estiver fazendo uso da ferramenta.  
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