
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
 

RESOLUÇÃO Nº 43/2004 
 
 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 
 

CONSIDERANDO o que consta do Processo nº 12.914/02-51 – CENTRO 
TECNOLÓGICO; 
  
 CONSIDERANDO o que consta dos Arts. 5º e 10 do Estatuto desta 
Universidade; 
 

CONSIDERANDO o Parecer da Comissão de Pesquisa e Pós-Graduação; 
 

CONSIDERANDO, ainda, a aprovação da Plenária, por unanimidade, na 
Sessão Ordinária realizada no dia 10 de dezembro de 2004, 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º Aprovar o Projeto de criação do Núcleo de Excelência em Escórias 
Siderúrgicas – NEXES, conforme anexo.  
 
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2004. 
 
 
 

RUBENS SERGIO RASSELI 
Presidente 
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ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 43/2004 – CEPE  
 

PROJETO DE CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE EXCELÊNCIA 
EM ESCÓRIAS SIDERÚRGICAS - NEXES  

1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

A preocupação com a preservação do ambiente vem crescendo nos últimos anos 
e, especialmente no caso brasileiro, deve intensificar-se. Vários indicativos 
apontam para esse crescimento, destacando-se a imposição de processos de 
certificação ambiental às empresas brasileiras exportadoras que, em um breve 
espaço de tempo, deverá estender-se até mesmo à indústria interna, a valorização 
de ações para preservação de matérias-primas extraídas de recursos naturais não 
renováveis, a necessidade de redução do consumo de energia e emissão de CO2 
na atmosfera, a necessidade de redução de desperdício e dos impactos 
ambientais causados pela disposição de resíduos e, sobretudo, a importância de 
ações para melhorar a relação com órgãos ambientais e comunidades vizinhas às 
usinas.  

Esse quadro reflete-se cada vez mais diretamente em políticas estatais de 
preservação ambiental e mesmo em textos normativos da série ISO 14000, que 
serve de fundamento para as transações comerciais, fazendo crescer também o 
interesse por certificação ambiental no Brasil e no exterior (UHER; LAWSON, 
1998; ABNT, 1996). 

A importância da reciclagem de resíduos e da conservação de energia na 
produção de materiais e componentes de construção têm sido de tal forma 
enfatizada, que estes aspectos começam a ser também considerados nas várias 
etapas de produção do edifício (ASHWORTH, 1998; UHER; LAWSON, 1998; 
KILBERT, 1998). Com isso, o impacto que toda a construção, desde a etapa de 
projeto e seleção de materiais até a etapa de manutenção e uso, causa no meio 
ambiente começa a ser incluído como um dos critérios de desempenho, avaliados 
através de índices que quantificam o custo deste impacto (UHER; LAWSON, 
1998). 

As siderúrgicas também começam a preocupar-se com o crescente custo da 
disposição controlada de seus resíduos, com a cobrança da sociedade do dano 
ambiental decorrente da sua produção e com instrumentos internacionais que 
exigem que empresas exportadoras apresentem propostas para reciclagem de 
seus resíduos, sob pena de sanções mercadológicas aos seus produtos 
(ASHWORTH, 1998; UHER; LAWSON, 1998; KILBERT, 1998). 

Uma visão interessante da reciclagem de resíduos industriais é apresentada por 
TALLING; BRANDSTETR (1993). Esses autores vislumbram o crescimento da 
produção de resíduos e ressaltam a importância da sua reciclagem na construção 
civil, em função do grande consumo de materiais de construção e de suas 
características de produção em larga escala. A substituição parcial do clínquer   do 
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cimento Portland por escória de alto-forno1 e cinza volante2 ilustram bem essa 
situação (TALLING; BRANDSTETR, 1993). 

No Brasil, boa parte da escória granulada de alto-forno básica é vendida para a 
indústria cimenteira que a utiliza como adição aos cimentos Portland. Nesta 
aplicação, o preço máximo da escória é limitado pelo preço máximo do clínquer 
Portland. Quase a totalidade das escórias ácidas e uma parcela das escórias 
básicas não encontra colocação neste mercado. Além disso, poucas são as 
experiências relatadas sobre a reciclagem da escória de aciaria e, em muitos 
casos, os problemas decorrentes desta reciclagem acabam por dificultar a difusão 
do emprego de outras escórias siderúrgicas. Há vários outros co-produtos que 
precisam sair da situação de resíduos para se transformarem em produtos com 
benefícios técnicos, sociais, ambientais e econômicos para toda a sociedade. 

É, portanto, desejável a estruturação de uma base técnica de sustentação voltada 
para a difusão e consolidação do emprego de escórias e outros co-produtos 
siderúrgicos, bem como o desenvolvimento de novos mercados onde estes co-
produtos agreguem maior valor e que potencializem o consumo de maiores 
quantidades. É exatamente nestes princípios que se apóiam as atividades de 
criação e de desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e extensão do 
Núcleo de Excelência em Escórias Siderúrgicas3 (NEXES). Suas ações envolvem 
pesquisa e transferência de tecnologia, capacitação tecnológica, serviços 
tecnológicos, proposição de textos de normas, preparação de manuais e livros, 
construção de base de dados, entre outras, sempre visando divulgar o uso e a 
ampliar o mercado das escórias e outros co-produtos siderúrgicos.  

As principais linhas de pesquisa do NEXES são a durabilidade de concretos com 
adição de escória de alto-forno; cimentos de escória de alto-forno; metodologia de 
avaliação da expansibilidade da escória de aciaria; métodos e técnicas de 
estabilização da escória de aciaria para utilização na construção rodoviária; 
avaliação do desempenho de pavimentos com escória de aciaria; avaliação do 
impacto no meio ambiente e na saúde face ao uso de escórias e outros co-
produtos siderúrgicos; desenvolvimento de materiais e componentes de 
construção com co-produtos siderúrgicos; e normalização. 

O resultado final é a contribuição para o desenvolvimento de uma construção mais 
sustentável, que minimize os impactos no meio ambiente. 

O resultado final é a contribuição para o desenvolvimento de uma construção mais 
sustentável, que minimize os impactos no meio ambiente. 

                                                 
1
 sub-produto da produção de ferro gusa. 

2
 sub-produto da queima de carvão em usinas termoelétricas. 

3
 A criação de núcleos de natureza científica, técnica, cultural, recreativa, de integração e atendimento às comunidades 

universitárias e externas está prevista no Art. 5
o
, parágrafo único, alínea III e Art. 10

o
 do estatuto da UFES. 
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2. OBJETIVOS 

2.1  Objetivo geral 

O objetivo geral do Núcleo de Excelência em Escórias Siderúrgicas (NEXES) é 
realizar projetos de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional, 
científico e tecnológico relacionados com a reciclagem das escórias e outros co-
produtos siderúrgicos na Construção Civil.  

2.2  Objetivos específicos 

divulgar e consolidar o emprego de escória de alto-forno na construção civil; 

fundamentar e difundir alternativas de emprego de escórias e outros co-produtos 
siderúrgicos na construção civil; 

buscar alternativas para aumentar valor agregado da escória e de outros co-
produtos siderúrgicos; 

desenvolver estudos e pesquisas; 

desenvolver base normativa e participar de programas de normalização das 
escórias e outros co-produtos siderúrgicos; 

promover a absorção de tecnologias existentes nas Universidades, instituições de 
pesquisa e indústrias de outros países; 

promover palestras, cursos e treinamentos;  

elaborar documentos técnicos; 

organizar eventos e produções de natureza científica, técnica e educacional sobre 
a reciclagem das escórias e outros co-produtos siderúrgicos na construção civil; 

incentivar a publicação de artigos técnicos e científicos em congressos; 

criar base de dados sobre a utilização de escórias e outros co-produtos 
siderúrgicos; 

elaborar roteiros e manuais de utilização de escórias e outros co-produtos 
siderúrgicos; 

estimular a participação de alunos dos cursos de graduação e de pós-graduação 
em pesquisas relacionadas com a reciclagem das escórias e outros co-produtos 
siderúrgicos; 

realizar ensaios tecnológicos em escórias e outros co-produtos siderúrgicos e em 
componentes de construção produzidos com escórias siderúrgicas; 

oferecer consultorias e assessorias na área de reciclagem de escórias e outros co-
produtos siderúrgicos; 

promover parcerias com instituições de ensino e de pesquisa e com o setor 
industrial, através do desenvolvimento de projetos cooperativos; 
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estimular a formação de redes de pesquisa; 

estruturar biblioteca técnica específica; 

estimular ações de captação de recursos e de transferência de tecnologia, e  

3. ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO 

O gerenciamento técnico do Núcleo será exercido pelo Departamento de 
Engenharia Civil do Centro Tecnológico da UFES, através da Profª. Drª. Maristela 
Gomes da Silva, sendo contratada Fundação de apoio para auxiliar nas atividades 
de captação e geração de recursos extraorçamentários, oriundos do setor 
industrial e de diversas agências de financiamento nacionais e internacionais para 
o desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa, extensão, de desenvolvimento 
institucional, científico e tecnológico, bem como para contribuir para o 
desenvolvimento gerencial, servindo esta Fundação como escritório de contratos e 
de transferência de tecnologia.  

O Núcleo deverá interagir com os Cursos de Graduação e com os Programas de 
Pós-Graduação do Centro Tecnógico, em especial com o curso de Graduação em 
Engenharia Civil e com o Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil, no 
sentido de melhor atingir os seus objetivos. Além disso, deverá procurar parcerias 
com outras instituições públicas e privadas, tais como a Escola Técnica Federal do 
Espírito Santo, o Departamento Nacional de Estradas e Rodagem - DNER, o 
Departamento de Estradas e Rodagem - DER, o Serviço Nacional de 
Apendizagem Industrial - SENAI, o Sindicato da Indústria da Construção Civil - 
SINDICON, a Federação das Indústrias, as incubadoras de tecnologia, também 
com o mesmo propósito. 

Propõe-se como estrutura de funcionamento: 

a) Instituição executora 

UFES, através do Departamento Engenharia Civil e do Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Civil do Centro Tecnológico. 
 

b) Instituições co-executoras 

Outros Departamentos do Centro Tecnológico e da UFES,  

Outros Programas de Pós-Graduação do Centro Tecnológico e da UFES, 

Outras Universidades e institutos de pesquisa. 

c) Instituições intervenientes 

Siderúrgicas 

Institutos e sindicatos (Instituto Brasileiro de Siderurgia - IBS, Sindicato da 
Indústria da Construção Civil – SINDICON e o Sindicato da Indústria da 
Construção Civil de São Paulo - SINDUSCON) 

Empresas construtoras, entre outros. 
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d) Instituições concedentes 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES 

Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT/MCT 

Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, entre outros. 

 

e) Gerenciamento  

UFES, através do Departamento de Engenharia Civil e do Programa de               
Pós-Graduação em Engenharia Civil do Centro Tecnológico (gerenciamento 
técnico). 

Fundação de apoio a UFES (gerenciamento administrativo, financeiro e contábil 
referente à criação do Núcleo e seu funcionamento). 

4. PLANO DE TRABALHO 

a) Objeto 

Criação e funcionamento do Núcleo de Excelência em Escórias Siderúrgicas para 
realização de projetos de ensino, pesquisa, extensão e de desenvolvimento 
institucional, científico e tecnológico, relacionados com a reciclagem das escórias 
e outros co-produtos siderúrgicos na Construção Civil.  

 

b) Metas 

melhoria da infra-estrutura física e laboratorial; 

desenvolvimento de estudos, pesquisas e base normativa; 

elaboração de relatórios, documentos e artigos técnicos e científicos; 

organização de eventos, palestras, cursos, treinamentos e produções de natureza 
científica, técnica e educacional sobre a reciclagem das escórias e outros co-
produtos siderúrgicos na construção civil; 

realização de consultorias, assessorias, ensaios tecnológicos em escórias e outros 
co-produtos siderúrgicos e em componentes de construção produzidos com 
escórias e outros co-produtos siderúrgicos. 

 

 c) Etapas ou fases de execução 

Captação de recursos para criação do Núcleo; 

Reforma de área física; 
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Aquisição de equipamentos; 

Elaboração de projetos; 

Captação de recursos para execução dos projetos; 

Execução dos projetos; 

Transferência de tecnologia. 

 

d) Plano de aplicação de recursos financeiros 

Até o final do exercício anterior, será elaborado, em conjunto com a Fundação de 
apoio, um plano de captação e outro de aplicação de recursos para o exercício 
seguinte, permitindo a compra de material de consumo, pagamento de pessoa 
física, pagamento de bolsas de pesquisa, pagamento de pessoa jurídica, compra 
de equipamentos e material permanente para viabilizar a realização das várias 
etapas e metas previstas neste plano de trabalho. Estes planos, sempre que 
possível, serão elaborados em comum acordo com as instituições co-executoras, 
concedentes e intervenientes. 

 

e) Cronograma de atividades 

Até o final do exercício anterior, será elaborado, em conjunto com a Fundação de 
apoio, um cronograma de atividades e de conclusão das etapas ou fases 
programadas para o exercício seguinte, sempre que possível, em comum acordo 
com as instituições co-executoras, concedentes e intervenientes. 

 

f) Cronograma de desembolso 

Até o final do exercício anterior, será elaborado, em conjunto com a Fundação de 
apoio, um cronograma de desembolso, sempre que possível, em comum acordo 
com as instituições concedentes e intervenientes. 

 

e) Previsão de início e fim da execução do objeto, bem como da conclusão 
da etapas ou fases programadas. 

Previsão de 1 (um) ano para a instalação do NEXES (objeto criação do Núcleo). 

Permanente funcionamento para realização de projetos de ensino, pesquisa, 
extensão e desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, relacionados 
com as várias etapas e metas previstas (objeto funcionamento do Núcleo). 

Até o final do exercício anterior, será elaborado, em conjunto com a Fundação de 
apoio, um cronograma de atividades e de conclusão das etapas ou fases 
programadas para o exercício seguinte, conforme alínea e). 
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5. EQUIPE INICIAL 

Prof. Maristela Gomes da Silva, coordenadora (UFES) 

Prof. Fernando Lordêllo dos Santos Souza (UFES) 

Prof. Maurício Lordêllo dos Santos Souza Filho (UFES) 

Prof. Moema Ribas Silva (UFES) 

Prof. Robson Sarmento (UFES) 

Prof. Florindo dos Santos Braga (UFES) 

Prof. Reno Reine Castelo (UFES) 

Prof. Uberescilas Fernandes Polido (UFES) 

Prof. Marco Antônio Barboza da Silva (UFES) 

Prof. Kátia Bicalho (UFES) 

Prof. Eliana Zandonade (UFES) 

Eng. Délio Pena (UFES) 

Arq. Janine Gomes da Silva (UFES) 

Eng. Maria Antonina de Magalhães Coelho (UFES) 

Eng. Kátia Grilo (UFES) 

Prof. Vanessa Gomes da Silva (UNICAMP) 

Prof. Gladis Camarini (UNICAMP) 

Prof. Vladimir Antônio Paulon (UNICAMP) 

Prof. Rejane Geyer (UFG) 

Dra Neide Sato (USP) 

Dra Kai Loh Uemoto (USP) 

6. LINHAS DE PESQUISA E ATUAÇÃO DO NÚCLEO 

As estratégias de ação do Núcleo terão por base a absorção de tecnologia 
específica e desenvolvimento de tecnologias. 

A absorção de tecnologia se fará mediante convênios com Universidades, 
instituições de pesquisa e indústrias de países onde a reciclagem das escórias 
siderúrgicas estiver em estágio mais avançado.  

A pesquisa deverá abordar aspectos de maior interesse para a criação da cultura 
da reciclagem das escórias siderúrgicas na construção civil, assim como aqueles 
que possam proporcionar as condições técnicas para a consolidação e melhor 
utilização das escórias siderúrgicas na construção. 
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Também devem ser priorizadas pela pesquisa as aplicações no Brasil das 
tecnologias absorvidas tanto nas Universidades como nas indústrias de vários 
países.  

Em princípio, os assuntos que deverão concentrar atenção do Núcleo para 
desenvolvimento de sua competência tecnológica, seja através da absorção de 
tecnologia ou pelo desenvolvimento de pesquisa para a adaptação das 
tecnologias absorvidas ou ainda pela geração de inovações tecnológicas são: 

 desenvolvimento de tijolos com co-produtos siderúrgicos; 

 avaliação de desempenho de concretos com elevados teores de escória de 
alto-forno; 

 avaliação ambiental, técnica e econômica de pavimentos e aterros com 
escória de aciaria envelhecida;  

 metodologia de avaliação da expansibilidade da escória de aciaria: 
estratégia para o desenvolvimento de mercado da escória de aciaria na 
pavimentação rodoviária; 

 metodologia de avaliação da expansibilidade da escória de aciaria 
envelhecida para a produção de pavimentos intertravados de concreto; 

 desenvolvimento de artefatos com escória de aciaria; 

 desenvolvimento de tecnologia de produção de concretos de alto 
desempenho com emprego de cimentos com escória de alto-forno; 

 desenvolvimento de estruturas de contenção de ondas e de encostas com 
escória de alto-forno; 

 analise do ciclo da vida - LCA aplicada ao cimento com escória de alto-
forno; 

 adição de escória granulada de alto-forno moída ao concreto; 

 ... 

Na medida em que os resultados das pesquisas forem sendo obtidos, novas linhas 
poderão surgir e até mesmo um redirecionamento total poderá ser sugerido com o 
propósito de melhor atingir as metas traçadas para o Núcleo. 

7. INSTALAÇÕES DO NEXES 

O Núcleo funcionará em 2 (duas) salas já construídas no Laboratório de Ensaios 
de Materiais do Departamento de Estruturas e Edificações, que serão reformadas 
e adequadas com recursos de projetos aprovados pela FINEP. 
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8. RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO 

Os recursos para a implantação e o funcionamento do Núcleo provirão da UFES, 
das empresas siderúrgicas e do orçamento de projetos recentemente aprovados 
pela FINEP nos editais 2 e 5 do Fundo Verde-Amarelo. 

Executora: Responsável apenas por contrapartidas não financeiras, quais sejam, 
cessão de espaço físico já existente para implantação e instalação do Núcleo; 
cessão dos recursos humanos (técnicos e professores); serviços de comunicação 
interna e externa (telefones, fax, correspondências, rede, entre outras); 
manutenção da parte física do Núcleo (limpeza, contas de luz, água, telefone, 
entre outras). 

Intervenientes: Responsável por contrapartidas financeiras para o aparelhamento 
das salas da sede; pagamento de bolsas para pesquisadores; manutenção dos 
equipamentos; atualização e manutenção da biblioteca; financiamento dos 
projetos específicos desenvolvidos pelo Núcleo; modernização dos laboratórios; 
compra de equipamentos, contratação serviços de terceiros pessoa jurídica; 
pagamento de passagem e diárias, entre outros. 

Concedentes: Responsável por contrapartidas financeiras para compra de 
equipamentos, compra de material de consumo, pagamento de bolsas, pagamento 
de serviços de terceiros pessoa jurídica, pagamento de passagem e diárias, 
financiamento de projetos específicos, melhoria da infra-estrutura física, entre 
outros. 

Como estratégia para a divulgação do trabalho do Núcleo, poderão ser usados os 
seguintes recursos: 

 participação de pesquisadores, alunos e técnicos em conferências 
nacionais e internacionais para apresentação e divulgação de resultados 
dos trabalhos desenvolvidos; 

 publicação em jornais e revistas (técnicas ou não) de artigos sobre as 
atividades do Núcleo; 

 publicação de documentos técnicos, livros, manuais e apostilas produzidos 
a partir dos trabalhos desenvolvidos; 

 elaboração de projetos e acompanhamento de obras públicas ou privadas 
que forem executadas com escórias siderúrgicas; 

 instituição de concursos de projetos ou monografias sobre temas relativos à 
reciclagem das escórias siderúrgicas; 

 criação da Home page do Núcleo, e 

 transferência de tecnologia para o setor. 
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9. DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS  

Concluída a fase de instalação do NEXES, será iniciada a fase de realização de 
projetos de ensino, pesquisa e extensão e de desenvolvimento institucional dentro 
das metas e atividades previstas e em consonância com o objeto do plano de 
trabalho proposto. Estes projetos receberão os recursos necessários para o seu 
desenvolvimento4 previstos no investimento anual do plano de aplicação de 
recursos do plano de trabalho (alínea d, item 4). 

10. INVESTIMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO5 E DESENVOLVIMENTO DE 
PESQUISAS 

 

Participação em conferências nacionais e internacionais: 

Taxas de inscrição     US$ 5.000,00 

Passagens e despesas com viagem:  US$ 10.000,00 

 

Visitas a empresas/Universidades/Institutos de Pesquisa internacionais: 

Passagens e despesas com viagem:    US$ 10.000,00 

 

Bibliografia 

Assinaturas de revistas técnicas:     US$ 5.000,00 

Aquisição inicial de livros:      US$ 5.000,00 

Aquisição de base de dados     US$ 5.000,00 

 

Instalações 

Manutenção de equipamentos:           US$ 5.000,00 

Aquisição de equipamentos de laboratório  US$ 200.000,00 

Computadores + softwares +  infra estrutura               US$ 10.000,00 

 

 

 

                                                 
4
 Os recursos financeiros para o desenvolvimento das pesquisas serão provenientes de investimentos anuais, conforme 

plano de aplicação de recursos do plano de trabalho.  
5
 Os recursos para implantação e início de desenvolvimento das pesquisas estão viabilizados através de cinco projetos 

aprovados no edital do fundo verde-amarelo, totalizando R$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais). 
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Investimento anual para pesquisa e desenvolvimento 

Conforme plano de aplicação de recursos do plano de trabalho (alínea d, item 4). 

Este investimento inclui bolsas para alunos de pós-graduação, bolsa de iniciação 
científica, bolsa de pesquisa para professores, despesas de manutenção, 
aquisição de novos equipamentos, aquisição de material bibliográfico, compra de 
material de consumo e recursos para pesquisa, entre outros. 

11. ANÁLISE CUSTO/BENEFÍCIO DA CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO 
NEXES  

Estima-se que as despesas médias de manipulação e disposição de resíduos 
industriais da siderurgia varia de 0,3 a 0,5 US$/ton. 

No outro extremo, a siderurgia vem apresentando uma receita com a venda de 
escória granulada de alto-forno para o mercado externo e interno, escória de 
aciaria e escória para lastro ferroviário de aproximadamente US$ 20.000.000,00 
por ano. 

Os investimentos anuais previstos para o NEXES, que tem como meta principal 
ampliar e tecnicamente consolidar o mercado de escórias e outros co-produtos 
siderúrgicos, são muito menores que o gastos anuais com a sua disposição.  

Os investimentos para instalação e implantação do NEXES, estimados em 
US$250.000,00, serão totalmente viabilizados com recursos de cinco projetos 
aprovados no edital do fundo verde-amarelo, que totalizam R$ 2.700.000,00 (dois 
milhões e setecentos mil reais).  

Os recursos para desenvolvimento dos projetos avaliação da expansibilidade e 
das tecnologias de tratamento visando o desenvolvimento de mercado das 
escórias de aciaria (AGSPAVI); avaliação ambiental, de custo, de resistência, e de 
durabilidade do pavimento construído com escória de aciaria (PAVIAMB); 
desenvolvimento de estrutura hidráulica de proteção contra a ação de ondas 
marinhas utilizando escória de alto-forno (ESTHIDRA); desenvolvimento de 
concreto de alto desempenho com elevados teores de escória de alto-forno como 
estratégia para consolidar e ampliar o mercado de escória de alto-forno 
(DESEMPENHO); e desenvolvimento de tijolos prensados utilizando co-produtos 
da CST (TIJOLO), aprovados no Fundo Verde Amarelo, garantem o 
funcionamento do NEXES por, aproximadamente, 30 (trinta) meses.  

Os recursos necessários para o desenvolvimento de novos projetos serão 
viabilizados através de investimento anual, conforme plano de aplicação de 
recursos do plano de trabalho (alínea d, item 4). 

Os impactos relacionados com a criação e o funcionamento do NEXES, por sua 
vez, reúnem aspectos técnicos, ambientais, sociais e econômicos diretamente 
relacionados com a siderurgia e o setor de construção civil. 
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12. CONCLUSÕES 

As possibilidades de ampliação do mercado para reciclagem das escórias e outros 
co-produtos siderúrgicos interessa tanto às siderúrgicas quanto à sociedade em 
geral. Para as siderúrgicas é uma possibilidade de aumentar seus lucros e 
demonstrar seu compromisso social e com o meio ambiente. Para a sociedade é a 
possibilidade de ganhos ambientais e econômicos. 

Considerando, ainda, que a indústria da construção civil consome grandes 
volumes de matérias-primas e está distribuída em todas as regiões do país, a 
adoção de políticas de comprometimento de empresas de construção em projetos 
de reciclagem de escórias  e outros co-produtos siderúrgicos é particularmente 
interessante.  

A implantação do NEXES trará, certamente, um impulso considerável à difusão do 
emprego das escórias e outros co-produtos siderúrgicos na Construção Civil.  

Este Núcleo rapidamente produzirá um corpo técnico especializado tanto na UFES 
como em outras Universidades e nas empresas interessadas, abrangendo 
empresários, arquitetos, engenheiros, técnicos e pesquisadores. 
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