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A educação ambiental e o comprometimento social são instrumentos de 
melhoria nas relações estabelecidas entre o homem e o meio ambiente. 
Em uma corporação, a formação de uma cultura de preservação dos recursos 
naturais aliada a práticas de gerenciamento de resíduos, redução de 
desperdícios e custos operacionais é fator chave para se atingir a 
ecoeficiência nas atividades. O presente estudo teve por objetivo identificar 
os principais entraves ambientais do Centro Nacional de Pesquisa de Uva e 
Vinho, em Bento Gonçalves, RS, na ótica de seus funcionários. Para o 
estudo, foi utilizada a metodologia de diagnóstico rápido participativo (DRP) 
local, com a aplicação de um questionário em novembro de 2008, em 
empregados que atuam nos setores de: administração, pesquisa, 
laboratórios, comunicação e negócios, campos experimentais e cantina. 
O DRP atingiu 80% dos empregados da Unidade (aproximadamente 
100 funcionários) e a análise dos resultados revelou que a falta de 
gerenciamento dos resíduos sólidos (55,5%) e dos efluentes líquidos (39,5%) 
são considerados os principais problemas ambientais no Centro. Como 
medida inicial, produziu-se um folder contendo informações sobre separação 
de resíduos, tempo de degradação, reutilização e reciclagem, distribuição de 
lixeiras para uso nos automóveis, quantificação e destinação de passivos, 
articulação para construção de depósitos gerenciadores de resíduos e o 
treinamento pessoal, enquanto outras estratégias estão sendo discutidas, 
junto à administração, para solucionar os problemas diagnosticados. Cabe 
salientar que tais entraves ambientais poderão ter solução, mas dependem 
do esforço compartilhado e do entendimento da coresponsabilidade dos 
funcionários pela geração, o que culminará na melhoria do ambiente de 
trabalho e da preservação dos recursos ambientais na Embrapa Uva e Vinho. 
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