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Introdução: No Brasil, a responsabilidade social das instituições públicas e privadas
inclui a implantação de Centros de Educação Ambiental (CEA) para atender aos seus
colaboradores e a comunidade local. A proposta visa à formação dos atores sociais
incorporando o conceito de construção de sociedade sustentável. Neste contexto, se
sistematizou estudo sobre esta dinâmica na empresa Pedreira Um Valemix sediada em
Timóteo, Minas Gerais. A relevância deste estudo é entendida como um mecanismo
capaz de fomentar ações similares nos mais diversos espaços laborais. Objetivo:
Analisar as principais etapas que devem ser observadas na elaboração de um projeto
para a implantação de um Centro de Educação Ambiental (CEA) em núcleo
empresarial. Metodologia: O alicerce teórico deste estudo foi pautado na Resolução do
Conselho Nacional do Meio Ambiente nº. 306, de 05/07/2002 e a International
Organization for Standardization (ISO) 14001:2004. Sendo realizado estudo quanto
aos requisitos que devem ser observados para efetiva implantação do Centro de
Educação Ambiental (CEA) na Pedreira Um Valemix.
 
 Resultados: Constatou-se que o projeto de implantação do CEA devia atender a três
diretrizes essenciais. A primeira se referiu às características arquitetônicas e estruturais
que precisavam ser pautadas em mecanismos de economia de água, energia elétrica,
redução de resíduos e reuso de materiais. Outro aspecto relevante foi à condição
ambiental, neste quesito devem ser observadas as características do entorno próximo
ao CEA, não somente aquelas de vocação natural, mas, sobretudo as que possuem
potencial pedagógico, como por exemplo, as áreas degradadas. Identificou-se também
a importância da formulação de um Projeto Político Pedagógico (PPP) consistente,
entendido aqui como o seu referencial teórico, prático, conceitual, político, funcional e
avaliativo. A construção do mesmo deve ser pautada na implementação de um plano
de sustentabilidade para o CEA, explicitando estratégias relativas às diversas
dimensões que o termo sustentabilidade suscita (econômica, social, política e cultural),
tendo como finalidade a educação ambiental a partir da utilização de um leque
diversificado de atividades. Verificou-se que o PP deve incorporar os ambientes micro
e macroinstitucionais, correspondendo, respectivamente as relações internas e externas
do CEA (relação com a sociedade e com instituições locais e regionais). Conclusão: Os
achados deste estudo denotaram que o projeto para estruturação do CEA deve ser
detalhista viabilizando resultados satisfatórios na formação em educação ambiental ao
nível de trabalhadores e sociedade local. A continuidade deste estudo deverá permitir a
identificação das principais dificuldades no desenvolvimento do projeto e as
estratégias para eliminá-las.
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