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Resumo: O projeto define uma proposta economicamente viável para a implantação de um 
CVT com vocação em Reciclagem de Computadores (Centro Vocacional Tecnológico em 
Reciclagem). Para isso foi analisada a região de Cariacica, apresentando resultados e análises para 
tornar o projeto um centro difusor de conhecimentos e um centro de recondicionamento de 
computadores visando inclusão digital e responsabilidade ambiental.  
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INTRODUÇÃO 
 
 Os Centros Vocacionais Tecnológicos 
são unidades de ensino profissionalizantes 
voltadas para difusão de conhecimentos, 
visando atender a vocação de uma 
determinada região. A região de estudo 
escolhida pelo projeto foi a do município de 
Cariacica.  
Para que uma proposta seja bem elaborada a 
região teve que ser analisada, com busca de 
parcerias e estudos de demandas. Um dos 
problemas identificados na região foi o 
tratamento e reciclagem de resíduos 
provenientes dos lixos de uma grande parte da 
grande Vitória. Entre estes resíduos, o lixo 
tecnológico apresenta ainda uma preocupação 
maior.   
Outro fator analisado pela pesquisa foi o 
analfabetismo tecnológico da região e o apoio 
local para as propostas de inclusão digital. 
Dessa maneira o projeto define uma proposta 
para o desenvolvimento de um CVT de 
Reciclagem (Centro Vocacional Tecnológico 
em Reciclagem de Computadores), que além 
de ser uma unidade de ensino 
profissionalizante provendo mão de obra 
qualificada e desenvolvimento tecnológico, 
poderá atuar como um CRC - Centro de 
Recondicionamento de Computadores.  
 
DESENVOLVIMENTO 
 
Com a proposta de criação conjunta de um 
CRC e sua inclusão e atendimento das 

exigências do Projeto CI, o projeto se tornou 
economicamente viável. O Projeto CI 
compreende uma das ações mais importantes 
do governo no combate ao analfabetismo 
tecnológico, inclusão digital e ressocialização 
tecnológica. 
Através do reaproveitamento de componentes 
de computadores o CVT-Reciclagem pretende 
ofertar equipamentos de informática 
recondicionados e em plena condições 
operacionais, apoiando a disseminação de 
tele-centros comunitários e a informatização 
de escolas públicas e bibliotecas.  
Com essa mesma perspectiva, o Instituto 
Marca de Desenvolvimento Sócio Ambiental 
(IMADESA) abraçou a iniciativa e em parceria 
com a empresa Marca Ambiental forneceram 
além de apoio ao projeto, a área de 
hospedagem para a implantação do CVT 
(Figura 1). 
 

 
Figura 1 – Vista Panorâmica do Local de 
Implantação do CVT – Reciclagem. 



 
 

 
Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo 57 

III Jornada de Iniciação Científica do Cefetes 
I Jornada de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 23-24/10/2008 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Ao longo do desenvolvimento do projeto, 
diversas parecerias foram firmadas. O modelo 
base do projeto foi desenvolvido e um 
orçamento definido e especificado.  
As tabelas 1 e 2 exibem um resumo do 
orçamento estimado para o projeto. 
 

Resumo de Custeio total do CVT 
  Valor 

Custo por Ambientes   R$ 644.030,00  
Licenças de Softwares   R$   29.500,00  
Material de Consumo   R$   11.181,60 
Custeio Adm-RH (mensal)  R$   35.401,80 

Total Parcial   R$ 720.113,40 

Tabela 1 – Resumo do Custeio Total do CVT 

Na tabela 1 os custos por ambiente 
compreendem todas as necessidades de 
ferramentas e equipamentos para cada oficina 
idealizada pela pesquisa (Vide tabela 2), estes 
bem como as licenças de Softwares serão 
captados através do ProjetoCI.  O custeio 
administrativo mensal será a contrapartida da 
Marca, IMADESA e do CEFETES. O material 
de consumo, e os custos com a construção 
serão captados junto a FAPES. 
 

Construção de Galpão - Áreas sugeridas m2 
   Mín Máx 

Área de recepção de computadores 40 60 

Oficina de triagem e testes  60 80 

Oficina de Montagem   60 80 

Oficina de Recuperação  40 60 

Laboratório de Configuração  50 70 

Sala de Embalagem e Expedição 80 100 

Sala de Recuperação Externa 40 60 

Sala de Descarte   80 100 

Almoxarifado CRC   40 60 

Almoxarifado Geral   40 60 

Outros Ambientes (Banh. e Vest.) NI* NI* 

Sala Coordenação/Direção  15 30 

Sala de apoio Técnico administrativo 30 40 

Sala de TI   10 20 

Metragem Parcial   585 820 

Valor do m² : 1000 

Valores Estimados Total  R$ 820.000,00 

Tabela 2 – Resumo dos custos de construção 

 
CONCLUSÃO 
 
Além da geração de emprego, renda e 
educação profissional para a comunidade. A 

criação de um projeto tal como o aqui 
realizado é cada vez mais importante para os 
dias atuais, não só pela inclusão digital, como 
também pela constante preocupação com a 
natureza. Imagine o que aconteceria se os 
quase 40 milhões de computadores do Brasil 
fossem jogados na natureza.  
No estado do Espírito santo as pesquisas do 
Cefetes envolvendo reciclagem tem se 
destacado nacionalmente e é nessa linha que 
este projeto tem se dirigido, motivando 
pesquisas ainda mais avançadas nos 
tratamentos das placas de circuito impressos 
utilizados nos computadores. A retirada de 
metais nobres presentes nos circuitos 
integrados, por exemplo, pode trazer inclusive 
lucratividade ao projeto. 
Com as perspectivas alcançadas através do 
projeto espera-se que o CVT – Reciclagem: 
• Seja uma instituição modelo no que diz 

respeito à qualificação profissional, 
ressocialização digital e responsabilidade 
ambiental; 

• Ofereceça meios que inspirem o 
desenvolvimento tecnológico; 

• Forneça subsídios para a redução dos 
índices de analfabetismo digital. 
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