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O SemTec

O SemTec surgiu em 2016 com o propósito de preencher duas

lacunas:

- Falta de seminários didáticos que realmente visem prioritariamente

capacitar os técnicos da indústria de cimento e cal das novas tecnologias

na fabricação de cimento. Com esse objetivo esperava-se contar com as

empresas mais renomadas do mercado, cujas palestras seriam

cuidadosamente avaliadas por um comitê técnico e deveriam abranger

todas as áreas de uma linha de produção.

- Possibilitar a participação de mais técnicos em eventos do tipo, visto

que, invariavelmente, os seminários são localizados em São Paulo e com

taxa de inscrição elevada, fazendo com que o investimento não seja

desprezível, sem considerar ainda deslocamento e hospedagem .

Para diminuir os custos e assim possibilitar maior presença dos

técnicos, foram definidos seminários regionais próximos dos polos

cimenteiros, sendo a inscrição gratuita e suportada pelas empresas

patrocinadoras.

A primeira edição foi realizada em João Pessoa/PB em Abril de 2016, a

segunda edição em Belo Horizonte em Outubro de 2016 e a terceira

edição em Curitiba/PR em Maio de 2017, a qual se refere o presente guia.
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A Optimus Engenharia é uma empresa líder de serviços de

consultoria em engenharia de processos. Atuamos há mais de 10 anos

em diversos segmentos desenvolvendo soluções customizadas para

indústrias, desde a otimização dos processos já existentes até o

desenvolvimento e projeto de novas rotas para maior produtividade e

economia.

Desenvolve soluções e tecnologias no estado da arte para as

indústrias de cimento, mineração, siderurgia, metalurgia, papel e celulose

e açúcar e álcool. Conta com uma equipe de profissionais altamente

especializados e com ampla vivência nos desafios típicos do cotidiano de

uma planta industrial.

A Optimus torna-se uma parceira de seus clientes, apta a avaliar os

processos com visão sistêmica, propondo soluções completas e

acompanhando suas implementações.
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Perspectivas da indústria de cimento 
baseado na situação econômica atual

Graduada em Ciências Econômicas pela
Universidade Federal do Espírito Santo.
Doutora em Desenvolvimento Econômico
pela Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp). Trabalhou como coordenadora
da área de Estudos Industriais na
Federação das Indústrias do Estado do ES;
foi coordenadora do projeto de
Microcrédito do CEAPE/ES em parceria
com o SEBRAE/ES e trabalhou como
consultora do projeto REDEROCHAS,
financiado pela FINEP e implementado
pelo Sindicato das Indústrias de Rochas
Ornamentais, Cal e Calcário do ES. Tem
experiência na área de Macroeconomia e
Microeconomia, com ênfase em
Organização Industrial e Estudos
Industriais. Atuou em diversas faculdades
no ES e em São Paulo e, atualmente
leciona nos cursos de administração,
contábeis e engenharia da FESVV, ES.

Erika N. Pirola Couto  
Economista convidada
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Eficiência Energética & 
Sustentabilidade na Indústria de 
Cimento 

Formação acadêmica em : Técnico em
Edificações – Centro Federal de Educação
Tecnológica do Paraná, Engenharia
Química – Universidade Federal do Paraná
e MBA Gestão Empresarial – Fundação
Getúlio Vargas São Paulo.

Engenheiro Químico formado pela
Universidade Federal do Paraná com MBA
em Gestão Empresarial pela FGV – SP.
Possui 30 anos de experiência no setor.
Iniciou a carreira na Cimento Serrana em
1987 onde permaneceu por 5 anos como
Engenheiro de Processo & Automação. A
seguir, em 1992 trabalhou na ABB – Asea
Brown Boveri por mais 5 anos como
Engenheiro de Automação com
implantação de Expert Systems em
fábricas de cimento. Em 1997 iniciou sua
carreira na Votorantim Cimentos. Nos
últimos 20 anos na Votorantim ocupou os
cargos de Gerente de Produção – Fábrica
Rio Branco, Gerente de Fábrica – Fábrica
Santa Helena & Salto de Pirapora e
Gerente Geral de Processo corporativo
global, cargo que ocupa atualmente.

Osmarino Jorge Dias
Votorantim
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Projeto Full Service

Trabalha com tecnologia em refratário
para indústria cimenteira incluindo
projetos, manutenção e performance.
Gerencia produção em processo de
fabricação de cimento com foco em custo
e performance e equipe bem treinada.
Engenharia de Processo e Otimizações em
plantas de cimento: balanço de massa e
energia com foco em performance.

Marcio Geraldo de Oliveira 
Magnesita Refratários
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Projeto Full Service

Engenheiro Civil pela fundação
Getúlio Vargas com graduação em
Matemática com obtenção de novo
título em Engenharia Civil pela PUC
Minas. MBA - Gestão Comercial
pela Fundação Getúlio Vargas (2010
- 2011)

Superintendente Comercial de todo
processo de desenvolvimento de
Mercado para a área de serviços da
Magnesita no Brasil e América do
Sul, partindo da prospecção do
mercado até as negociações com
discussão e fechamento dos
contratos.

Wellington Rodrigues
Magnesita Refratários
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Queimadores de quarta geração 
para fornos de clínquer: D-Flame

Luiz Felipe de Pinho
Dynamis
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Formado em Engenharia Mecânica
pela Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo em
1995. Pós Graduação em
Engenharia nas Áreas Térmica e
Fluídos (USP) e Alimentos
(Universidade de Perugia - Italia).
Experiência nas áreas de Indústria
Química, Agroindústria, Geração de
Energia Eléctrica, Cimento & Cal,
Mineração, Metalurgia, Aço,
Alimentos e Petróleo & Gás.
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Importância de uma boa selagem -
Como calcular as perdas nos selos do forno

Graduado em Engenharia Química pela
Universidade Estadual de Maringá PR
(2003). Experiência de 9 anos como Eng.
de Processos em indústria cimenteira.
Após este período, atuou, durante um
ano, como consultor de desenvolvimento
de mercado, na área comercial no setor
cimenteiro. Atualmente atua como Eng.
Comercial e de Projetos, na Densit e ACS
do Brasil, sendo responsável pelo
atendimento técnico/comercial da região
sul do país.

Daniel Barbosa
Densit do Brasil
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Câmara de visão e medição de 
temperatura da chama/clínquer
em fornos rotativo 

Licenciado em Engenharia Eletrotécnica e
Computadores e Mestrado em Controle
Experto para Sistemas industriais pela
Universidade De Coimbra - Portugal

Desenvolveu sistemas expertos durante o
seu mestrado no qual resultou um
software que permite controlar moagens
de bolas e verticais. Na Densit do Brasil
desenvolveu o trabalho de Supervisão
Técnica dos produtos e serviços do
departamento de otimizações de sistemas
e responsável também pela instalação e
manutenção dos sistemas expertos
comercializados pela Densit do Brasil.

Devido ao crescimento dessa área da
Densit do Brasil, foi tomada a decisão de
criar uma nova empresa Start-Up
responsável por essa mesma área, sendo
a parceria constituída pela Densit do Brasil
e Filipe Apóstolo.

Filipe Apóstolo
Densyx
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Como quantificar os ganhos da redução de 
variabilidade da farinha e dos combustíveis 
na produção de clínquer

Engenheira química com graduação pela
UFMG, atualmente cursa mestrado em
simulação computacional de reatores
nucleares no DEN-UFMG. Tem experiência
de mais de 5 anos de trabalho nas áreas
de Engenharia Química e de Minas com
ênfase em Modelagem, Simulação,
Otimização e Controle de Processos.
Realizou consultoria e ministrou
treinamentos para várias empresas como
Vale, Samarco, AngloGold Ashanti,
Votorantim Metais e Usiminas. Publicou
artigos em revistas nacionais e
internacionais principalmente na área de
simulação dinâmica.

Mônica Guimarães
Vieira
Optimus
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Emissões de NOx: verdades e 
mentiras

Engenheira química graduada com
medalha de ouro pela UFMG e mestrado
em Mecânica dos Fluidos Computacional.

É co-fundadora da Optimus Engenharia e
CEO da Cinar Brasil Ltda. Atua por mais de
10 anos na área de Engenharia de
Processos, com ênfase em nas seguintes
áreas: engenharia de combustão, redução
de emissões de NOx, separação sólido-
fluido e fabricação de cimento.

Realizou treinamentos e consultorias para
várias empresas como Lafarge Holcim,
Votorantim Cimentos, BioBio, BMH, Estre
Ambiental, Magnesita, entre outras.
Auxilia consultorias de abrangência
internacional.

Joana Bretz
Cinar Brasil
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Melhores práticas para a dosagem e 
injeção de resíduos sólidos

É graduado em Engenharia Eletrônica e
Técnico em Mecânica Industrial.

Atuou na Área de Assistência Técnica e
Gestão de Empresas Multinacionais,
contando com mais de 25 anos
experiência na: "Instalação , Análise,
Desenvolvimento, Dimensionamento,
Testes e Comissionamento" de
Equipamentos e Sistemas de Pesagem e
Dosagem. Tem por sua vez uma
participação efetiva no desenvolvimento e
implantação de Sistemas de Dosagem de
Combustíveis Sólidos Pulverizados para
Fornos Industriais.

Possui experiência de 30 anos no
desenvolvimento de programas e
aplicação de treinamento nas áreas
Elétrica e Mecânica para Sistemas de
Pesagem e Dosagem. Implantou o setor
de treinamento em grandes empresas
multinacionais nas áreas de pesagem e
dosagem, sendo o responsável pelo
treinamento do corpo técnico e de
clientes

Hamilton Luís Caproni
BRX
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Os benefícios do uso de Concretos 
Baixo Cimento através de Gunning
convencional nas Manutenções na 

Industria de cimento

Tem vasta experiência em gerenciar
vendas para mercados industriais em
diferentes países. Formado em
engenharia de produção pela UFOP, tem
MBA em administração e em gerencia
de negócios pela fundação Dom Cabral.

Fred Bretas
EKW
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A Industria 4.0. e a importância 
da manutenção preditiva de 
transformadores e motores 
elétricos

Luis sempre demonstrou um interesse
natural pelas novas tecnologias e
seguindo este sentimento, ele começou
cedo com um Curso de Tecnológico em
Ciências da Computação e continuou com
Mestrado em Engenharia Eletrotécnica e
de Computadores – Especialização em
Energia. Sua experiência profissional
começou como Engenheiro técnico na
Trifacelos - Instalações Elétricas, Lda., mas
seu gosto por novos desafios o levaram a
aceitar uma proposta para ir para o Brasil
para desenvolvimento de negócios,
responsável por toda a América do Sul e
Central, de um novo sistema para
otimização de processo para Indústrias de
Cimento. Com essa aventura profissional e
pessoal, ele desenvolveu suas habilidades
naturais como comercial e de negociação,
para otimizá-los, fez um MBA
especializado em Gestão Comercial.
Recentemente, aceitou um novo desafio
como Gerente de desenvolvimento de
negócios internacionais de um novo
produto tecnológico para apoio à gestão
de ativos elétricos, no sentido da industria
4.0.

Luis Caseiro
ENGING
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Moinhos Verticais Soluções Para o 
Desgaste de Rolos e Pistas 

Trabalhando no Departamento Técnico
Comercial da Magotteaux Brasil no
suporte às fábricas de cimento desde
maio de 1993. Entre os anos de maio de
2003 e 2009 também assumiu o suporte a
grandes mineradoras, tais como Samarco
e Vale. Após este período deixou o setor
de mineração, passando a ser o
engenheiro de processos para a indústria
cimenteira nos mercados brasileiro,
peruano, equatoriano e boliviano, função
exercida até o final de 2014. Atualmente
responsável por todo o mercado
cimenteiro brasil e também pelas linhas
de produtos para moinho tubulares e aços
refratários.

Flavio Martins
Magotteaux
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Quais as variáveis mais importantes 
que influenciam o desgaste 
abrasivo/erosivo e como solucioná-
lo

Formado em Engenharia Química pelo
Instituto Superior Técnico de
Lisboa/Portugal em 1983. Iniciou suas
atividades em 1985 como engenheiro de
processo e controle de qualidade na
fábrica de cimento LIZ em Minas Gerais.
Desde então nunca mais abandonou a
Industria de cimento, tendo portanto mais
30 anos de experiência da mesma.

Tirou vários cursos de especialização na
área de cimento no Brasil e Europa,
participando de vários eventos como
palestrante em seminários Brasileiros e
internacionais.

Criou a DENSIT do BRASIL em 1996 sendo
sócio fundador desde essa data.

Tiago Couto
Sócio Fundador da 
DENSIT do Brasil
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O ciclo de manutenção do refratário 
Novos equipamentos, diminuição de tempos de 
parada, segurança e qualidade na instalação de 
tijolos em fornos de cimento x ganhos reais 

Sócia-diretora da TE&M Antidesgaste,
desde outubro de 2007. Iniciou seu
trabalho junto às indústrias cimenteira e
de cal em 1996, ao ingressar ao quadro
de funcionários da Densit do Brasil. Entre
2000 e 2007 focou seu trabalho na área
comercial, tendo se tornado especialista
em revestimentos antidesgaste. Agregou
em 2008 à linha de revestimento
anticorrosivos da TE&M novas tecnologias
em equipamentos para instalação de
refratários trazendo para o Brasil a linha
de produtos da Bricking Solutions. Eliane Taveira

TE&M
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Maior Competitividade e Diferenciação na 
indústria cimenteira: Aumentando o 
Desempenho dos Concretos com Novakem

Eng.Químico com Mestrado pelo Univ. de
São Paulo em Materiais de Construção Civil,
tem diversos artigos e contribuições
científicas sobre a química do cimento e
aditivo químicos na América Latina. Atua há
mais de 15 anos na área de pesquisa e
desenvolvimento de produtos para cimento.
Responsável pela introdução de diversos
produtos químicos para concreto e cimento
no mercado do Brasil e América Latina.

Realização de pesquisas de interação e
compatibilidade de materiais cimentícios –
aditivos para concreto no mercado brasileiro
e na América Latina.

Apresentação de trabalhos em Congressos e
Simpósios Técnicos como American Concrete
Institute, Associación Colombiana de
Productores de Concreto e The International
Federation for Structural Concrete – FIB.

Presidente da Comissão de Trabalho do CB
18 em 2011, revisão de norma ABNT:NBR
11768.2011 Aditivos Químicos para Concreto
de Cimento Portland.

Humberto Benini
NOVAKEM

+55 31 3786-1589 | optimus.eng.br | linkedin.optimus.eng.br | facebook.optimus.eng.br  38



39



Eficiência na limpeza e 
desobstrução de colagens utilizando 

o sistema Cardox

Formado em Engenharia Química pelo
Instituto Superior Técnico de
Lisboa/Portugal em 1983. Iniciou suas
atividades em 1985 como engenheiro de
processo e controle de qualidade na
fábrica de cimento LIZ em Minas Gerais.
Desde então nunca mais abandonou a
Industria de cimento, tendo portanto mais
30 anos de experiência da mesma.

Tirou vários cursos de especialização na
área de cimento no Brasil e Europa,
participando de vários eventos como
palestrante em seminários Brasileiros e
internacionais.

Criou a DENSIT do BRASIL em 1996 sendo
sócio fundador desde essa data.

Tiago Couto
Sócio Fundador da 
DENSIT do Brasil
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Controle experto - Otimização de 
moagem - Redução do consumo 
energético e aumento de produção

Licenciado em Engenharia Eletrotécnica e
Computadores e Mestrado em Controle
Experto para Sistemas industriais pela
Universidade De Coimbra - Portugal

Desenvolveu sistemas expertos durante o
seu mestrado no qual resultou um
software que permite controlar moagens
de bolas e verticais. Na Densit do Brasil
desenvolveu o trabalho de Supervisão
Técnica dos produtos e serviços do
departamento de otimizações de sistemas
e responsável também pela instalação e
manutenção dos sistemas expertos
comercializados pela Densit do Brasil.

Devido ao crescimento dessa área da
Densit do Brasil, foi tomada a decisão de
criar uma nova empresa Start-Up
responsável por essa mesma área, sendo
a parceria constituída pela Densit do Brasil
e Filipe Apóstolo.

Filipe Apóstolo
Densyx
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Uso de Coque de Petróleo como 
Combustível em Moagem de 
Cimento, Calcário Agrícola e outros

Luiz Felipe de Pinho
Dynamis
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Formado em Engenharia Mecânica
pela Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo em
1995. Pós Graduação em
Engenharia nas Áreas Térmica e
Fluídos (USP) e Alimentos
(Universidade de Perugia - Italia).
Experiência nas áreas de Indústria
Química, Agroindústria, Geração de
Energia Eléctrica, Cimento & Cal,
Mineração, Metalurgia, Aço,
Alimentos e Petróleo & Gás.
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Diagnóstico de seu moinho vertical 
e como otimiza-lo com Sistema 
Experto Mill EXCS

Formado em Engenharia Química pelo
Instituto Superior Técnico de
Lisboa/Portugal em 1983. Iniciou suas
atividades em 1985 como engenheiro de
processo e controle de qualidade na
fábrica de cimento LIZ em Minas Gerais.
Desde então nunca mais abandonou a
Industria de cimento, tendo portanto mais
30 anos de experiência da mesma.

Tirou vários cursos de especialização na
área de cimento no Brasil e Europa,
participando de vários eventos como
palestrante em seminários Brasileiros e
internacionais.

Criou a DENSIT do BRASIL em 1996 sendo
sócio fundador desde essa data.

Tiago Couto
Sócio Fundador da 
DENSIT do Brasil
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Retrofit e Troubleshooting
Transformando Precipitadores Eletrostáticos em 
Filtros de Mangas e as soluções mais simples 

para os problemas de seu Filtro

Formado em Engenharia Mecânica (Ano
de 2007) pela UNESP – Universidade
Estadual Paulista – Campus Bauru. Título
de Mestre na Área de Concentração “
Fenômenos de Transporte”, Dissertação
Defendida em 2014 com Título: “USO DE
FILTRO DE MANGAS PARA TRATAMENTO
DE GASES RESULTANTES DA COMBUSTÃO
DE BAGAÇO DE CANA” – UNESP /Campus
Bauru. Colaborador TERSEL desde 2007
atuando na Área de Engenharia de
Aplicação, setor responsável pelo
dimensionamento dos equipamentos
presentes no portfólio da empresa (Filtro
de Mangas, Ciclone, Resfriador de Gases,
Ventilador Centrífugo, Damper, Válvula
Rotativa, Rosca Transportadora, Rede de
Dutos e Captores).

Marcelo Garcia Barbosa
Scheuch Tersel

+55 31 3786-1589 | optimus.eng.br | linkedin.optimus.eng.br | facebook.optimus.eng.br  48



49



Detecção de falhas para as 
principais ocorrências nas mangas 
filtrantes

Pós Graduado em Gestão Estratégica de
Vendas e Graduado em Engenharia
Mecânica na Universidade Mackenzie

Trabalha há 14 anos na divisão de
Elementos Filtrantes da Ober S/A Indústria
e Comércio. Iniciou as atividades na área
técnica, ocupando atualmente a Gerência
Comercial.

Capacitação: Filtration Advanced" (BWF
Envirotec); "Innovative Filter Tecnology"
(Scheuch-Tersel) "Tecnologia de Controle
da Poluição do Ar para Material
Particulado, Gases, Vapores e Odores e
Verificação de Sistemas" (CETESB -
Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo), entre outros.

Roberto Curi
Ober S/A Indústria e 
Comércio
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Tecnologia de ponta em 
ensacamento, paletização e 
carregamento

O Sr. Toneli trabalha na Haver & Boecker
há 26 anos, com 25 anos de experiência
em soluções de armazenagem,
ensacamento e despacho em diversos
mercados como África, América do Sul e
Alemanha, além de possuir know-how em
gestão de negócios e conhecimento
técnico dos produtos da Haver.
Atualmente, é o responsável pelo setor de
Ensacamento. O Sr. Toneli é formado em
Mecânica Industrial pela Universidade
metodista de Piracicaba e pós-graduado
em Gestão de Empresa pelo Instituto
Superior da Empresa. Clélio Tonelli Filho

Haver & Boecker
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Como repotenciar seu ventilador e 
reduzir consumo especifico

Formado em Metalurgia pelo SENAI
Engenheiro Industrial Mecânico pela
Universidade Braz Cubas MBA em Gestão
Estratégica de Mercado pela Strong/FGV.
Inicio na área de movimentação de ar e
gases em 1986 na Aeromecânica
Darma.Trabalhou em empresas de
Ventiladores como Aeolus, Co-Vent,
Fabrimaq. Atuou em empresa fabricantes
de sistemas de despoeiramento como
Hamon e Delta Ducon. Atual Gerente de
Aftermarket da Howden South America
para América do Sul.

Antônio de Freitas
Howden
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Ciclones de alta eficiência - Estudo 
de caso Votorantim Metais Juiz de 
Fora/MG

Graduado em Engenharia Química pela
Universidade Estadual de Maringá PR
(2003). Experiência de 9 anos como Eng.
de Processos em indústria cimenteira.
Após este período, atuou, durante um
ano, como consultor de desenvolvimento
de mercado, na área comercial no setor
cimenteiro. Atualmente atua como Eng.
Comercial e de Projetos, na Densit e ACS
do Brasil, sendo responsável pelo
atendimento técnico/comercial da região
sul do país.

Daniel Barbosa
Densit do Brasil
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Resultados da Aplicação de Aditivos 

nos Processos de Moagem

Formada em Química pela Faculdade
Oswaldo Cruz/SP (2010) com Mestrado na
Área de Hidratação de Cimento (2016),
com experiência de 6 anos no Laboratório
de Materiais do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT)
onde trabalhou com diversas pesquisas
nas áreas de caracterização de materiais
de construção civil, hidratação de cimento
entre outros. Iniciou sua carreira na GCP a
2 anos e meio e atualmente é Especialista
de Pesquisa e Desenvolvimento para a
linha de cimento na região da América
Latina, responsável pelo desenvolvimento
de aditivos de cimento para toda a região.

Ariane Martho
GCP-Applied 
Technologies
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Formada em Engenharia Química pela
UFSCar (2007) e pós-graduada em Gestão
Estratégica da Produção pela Unicamp
(2011). Iniciou suas atividades no setor
cimenteiro em 2007, como Engenheira de
Processos, no Grupo Votorantim (de 2007
a 2011).

Em seguida, deu continuidade à sua
carreira neste setor no Grupo Brennand
(de 2011 a 2015), somando 8 anos de
experiência em plantas de cimento, com
atuação no ambiente de operações,
realizando e conduzindo trabalhos de
campo, gerando e organizando
informações relacionadas ao processo de
fabricação, com foco em: otimização,
aumento de performance, estabilidade e
padronização operacional, redução de
custos e controle de qualidade.

Iniciou suas atividades na Grace
Construction - GCPAT em 2015, com
atuação na região América Latina,
apoiando a equipe interna em assuntos
técnico-operacionais, auxiliando os
clientes em relação ao consumo e
influência dos aditivos nos processos de
moagem, bem como promovendo
estudos de caso específicos junto aos
clientes para otimização das operações e
recursos da planta.

Thaís Araújo
GCP-Applied 
Technologies
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Nome do palestrante
empresa do palestrante

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Proin sit amet tortor ut
odio aliquet porttitor sit amet at lorem.
Vestibulum bibendum semper massa.
Aliquam consectetur lorem quam, a
fermentum urna placerat non. Aenean
posuere vel mauris vitae aliquet. Proin
aliquet, turpis id gravida ullamcorper, elit
velit ultrices eros, at laoreet sapien dui nec
sapien. Cras sit amet nisl sed sapien mollis
consequat. Nulla varius finibus rhoncus.
Proin ultrices venenatis lorem, nec
tincidunt tellus pulvinar ac. Nullam ac
urna nec metus consequat pharetra.
Aenean pulvinar sem risus, a mollis orci
cursus nec. Ut semper diam et urna
fermentum, luctus hendrerit turpis
ultricies. Phasellus ac ullamcorper velit, ut
interdum sem. Aliquam erat volutpat.
Maecenas ut velit eu turpis mattis facilisis
et quis nibh.Curabitur venenatis euismod
urna, congue vestibulum urna consectetur
quis. Pellentesque habitant morbi tristique
senectus et netus et malesuada fames ac
turpis egestas. Cras et viverra ex. Quisque
vehicula id felis vel sodales. Integer eget
tempor augue. Proin

Foto do palestrante

Nome do palestrante, 
cargo da empresa tal
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Agradecemos a todos os colaboradores que

possibilitaram a realização do SemTec.

Promovendo um conjunto de seminários

didáticos que realmente visem capacitar os

técnicos da indústria de cimento e cal sobre

novas tecnologias na fabricação de cimento,

uma ideia muito alinhada com os nossos

valores enquanto empresa.
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