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Resumo: O projeto desenvolvido visa implantar um Núcleo de Programas e Ações de Tecnologia 
Social para o CVT – Centro Vocacional Tecnológico de Resíduos Sólidos, em Cariacica, com o 
objetivo de auxiliar e participar do funcionamento do mesmo, realizando projetos, discutindo e criando 
novas idéias. O CVT de resíduos sólidos juntamente com o apoio do Núcleo, levará capacitação 
profissional à população com o objetivo de formar mão de obra especializada para trabalhar no 
reaproveitamento do lixo tecnológico objetivando  diminuir o impacto que esses resíduos causam na 
natureza. O CVT  trabalhará no sentido de dar oportunidade para que os qualificados possam se 
inserir  no mercado de trabalho através de cursos rápidos e práticos que atenderão a demanda da 
região e atuará também no ensino a distância e na “alfabetização digital” fazendo o papel de difusor 
do conhecimento na região de forma praticamente universal.  
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INTRODUÇÃO 
 
Os CVTs são Centros Educacionais 
direcionados para a capacitação tecnológica 
da população, como uma unidade de 
formação profissional básica, de 
experimentação científica, de investigação da 
realidade e prestação de serviços 
especializados, levando-se em conta a 
vocação da região onde se insere, 
promovendo, a melhoria dos processos 
produtivos.  
Trata-se de uma unidade de ensino 
profissionalizante voltada para a difusão de 
conhecimentos práticos na área de serviços 
técnicos e para a transferência de 
conhecimentos tecnológicos na área de 
processos produtivos e sua estrutura de 
ensino é voltada para a capacitação  
profissional de pessoas com o auxílio de 
laboratórios e oficinas devidamente 
equipadas.  
Baseando-se nesta definição, a  estrutura 
física do CVT de Resíduos Sólidos será 
moderna, composta por laboratórios, salas de 
aula, biblioteca multimídia, entre outros e 
também contará com uma estrutura 
pedagógica altamente qualificada e um Núcleo 
de Programas e Ações de Tecnologia Social 

que possibilitarão um bom desenvolvimento 
educacional do CVT.  
No CVT de resíduos sólidos serão ministrados 
cursos informais, profissionalizantes, de cunho 
prático, nas áreas de serviços técnicos ou de 
processos produtivos. Por ser informal, estará 
sempre a serviço da população para informar, 
formar e tirar dúvidas, será  destinado, 
prioritariamente, àquelas pessoas que não têm 
mais tempo de receber ensino formal, porque 
precisam trabalhar, mas que, por não terem 
profissão definida precisam adquirir novos 
conhecimentos para entrar no mercado de 
trabalho.  
É relevante citar que o núcleo e o CVT serão 
implantados dentro da área industrial da 
empresa Marca Ambiental, que, 
resumidamente, é uma empresa de proteção 
ambiental responsável pela criação do 
primeiro aterro sanitário privado do estado do 
Espírito Santo que é preparado para receber 
resíduos de diferentes classes. Atualmente a 
empresa, através do seu trabalho, contribui 
para a melhoria da qualidade de vida da 
população e também vem estimulando o 
desenvolvimento de pesquisas na área 
ambiental, através de convênios com 
instituições de ensino,  ONG’s, órgãos 
governamentais, e outras. 
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Nesta linha de atuação a empresa já investiu 
na criação de fábrica de vassouras 100% PET, 
tijolos ecológicos, sacolas, telhas de plástico e 
tinta proveniente de resíduos de rocha 
ornamental que além de aproveitar o lixo gera 
emprego e renda para a comunidade. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os resultados obtidos com estudos e 
pesquisas preliminares foram fatores 
determinantes para a elaboração do projeto de 
implantação do CVT e também do Núcleo de 
Programas e Ações de Tecnologia Social para 
o CVT, porque demonstraram que seria 
importante dar continuidade às pesquisas 
realizadas. 
Com os resultados das pesquisas posteriores, 
foi adquirido informações que justificaram a 
importância da  implantação do CVT, visto que 
o Estado do Espírito Santo, em especial o 
município de Cariacica passa por  um 
processo  de desenvolvimento industrial e 
necessita de uma gestão organizada    dos 
resíduos sólidos.  
Uma das informações que mais chamam a 
atenção é que falta mão de obra especializada 
para trabalhar com a reciclagem  e o CVT se 
propõe a formar e preparar essa mão de obra 
que será tão significativa para o bom 
desenvolvimento da região. 
 Inicialmente o CVT pretende capacitar os 
indivíduos em montagem e manutenção de 
computadores, visto que esse curso é uma 
importante forma de reaproveitar 
computadores defeituosos, gerando máquinas 
funcionalmente perfeitas e que podem  ser 
reaproveitadas pela comunidade. 
Outro ramo que o CVT pretende atuar é no 
contexto da construção civil, maximizando os 
componentes de contrução de uma casa com 
materiais reciclados. O CVT juntamente com o 
Núcleo poderá atuar nesse contexto 
realizando pesquisas, gerando demandas e 
qualificando mão de obra para trabalhar 
nessas áreas. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
O exercício da reciclagem não é mais 
considerado como uma alternativa de trabalho 
e sim uma necessidade das grandes cidades 
de todo o mundo. Porém, pouco está sendo 
feito a respeito, e as populações a cada dia 
vem sofrendo mais com este descaso. A 
reciclagem não é apenas uma forma para 
acabar com boa parte do lixo que fica 
depositado em vários lugares, na maioria das 

vezes impróprios, mas também uma forma de 
gerar renda para a população.  
Pensando, portanto, em melhorar as 
condições de vida em Cariacica, gerar renda e 
colaborar com o meio ambiente é que foi 
projetado o Núcleo de Programas e Ações de 
Tecnologia  Social para o CVT de Resíduos 
Sólidos, que pretende gerar produtos novos 
através da reciclagem do lixo. 
A atuação do Núcleo e do CVT propriamente 
dito, farão da cidade de Cariacica, uma cidade 
limpa, em par com o Meio Ambiente que será 
motivo de destaque no estado  Espírito Santo 
e servirá de exemplo para muitas outras 
cidades, até porque a reciclagem, como já 
falado, é uma necessidade atual, 
principalmente para as grandes cidades e trás 
inúmeros benefícios a população. 
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