A nossa história começou no ano 1981 quando Rossano Vannetti constituí a Chimica Edile S.R.L. uma empresa
fundamentalmente de tipo familiar, nascida sob o estimulo de pesquisa e de inovação de matérias alternativos
no segmento da construção civil e demolição. Nos primeiros anos oitenta a CHIMICA EDILE estava focada na
preparação de rebocos , argamassas e pintura com base em cal .
Quatro períodos cruciais escreveram a nossa história e plasmaram o futuro da CHIMICA EDILE.
No ano 1999 teve um debate sobre o uso predominante dos explosivos para cortes de bancadas no segmento
de rochas ornamentais. Os esforços e pesquisas então se focaram sobre o emprego de produtos expansivos ,
que permitiram ao longo do tempo , obter resultados parecidos aos explosivos , mas de forma muito mais
segura para os trabalhadores e para o meio ambiente .
A invenção do FRACT.AG representou a primeira virada decisiva, na história da CHIMICA EDILE, conseguindo em
poucos tempo se tornar líder mundial na produção e distribuição da argamassa expansiva FRACT.AG e DEMOX.
No rastro desse grande sucesso a CHIMICA EDILE se expande a nível mundial, abrindo 4 novas fabricas :na África
do Sul, Brasil, Egito, Argentina e um escritório em Malásia; desenvolvendo e adquirindo assim os conhecimentos
na área de gerencia empresarial e mercados internacionais, que serão de grande ajuda nos anos futuro .
No ano 2011 devido à instabilidade de tipo político, econômico, social e com surgimento de novas tecnologias
no mercado, a Chimica Edile enfrenta a decisão de fechar duas fabricas e começar um novo caminho : a entrada
no mercado do concreto com produto inovativos tais como adições com base em oxido de cálcio capaz de
combater a retração nas argamassa e concretos. Foi assim que CHIMICA EDILE começou gradativamente a
ganhar mercado, partindo do mercado Argentino e Chileno.
Entre os anos 2010 e 2020 graças ao suporte do Eng. Paolo Marone e de um acordo com Universidade Federico
II de Napoli – Itália, foi possível desenvolver tecnicamente e adquirir pleno conhecimento sobre a potencialidade
do nosso novo produto Dry D1 NG : compensador/redutor de retração para composto cimentícios .
Este acordo favoreceu a possibilidade de novas colaborações com Universidades Argentinas e Brasileiras,
desenvolvendo assim novos aditivos impermeabilizantes que atendem as normas internacionais de
durabilidade; e um novo aditivo compensador de retração para argamassas de reparo estrutural (tipo R3 e R4
de acordo com a classiﬁcação deﬁnida na norma europeia EN 1504-3): Dry M 3plus.
A CHIMICA EDILE sofreu como outras empresas do setor, as consequências da crise econômica mundial. Nesta
ocasião graças aos conhecimentos adquiridos através anos de experiências, consegui -se reestruturar
totalmente a base do Grupo e sua gerencia, implementando programa de recuperação ﬁnanceira coordenada
da empresa de consultoria DMS – Firenze – Itália. Conseguindo assim superar o momento de crise e
consolidando um crescimento constante, como demonstra o faturamento do grupo no ano 2020.
Os objetivos futuros são de desempenhar um papel importante a nível internacional no segmento de produção
e distribuição de compensadores/redutores de retração, como aconteceu no passado com argamassa expansiva.
Continuar o estudo sobre aditivo que permita o controle total de retração do concreto nos pisos industriais.
Desenvolver as aplicações do Dry D1 nas mais variadas tecnologias das pavimentações industriais. Finalizar os
estudos sobre emprego do Dry D1 na produção de tubos em concreto para uso em sistema de saneamento e
ﬂuvial.
A nível societário começou o processo para abertura da CE USA, talvez o maior desaﬁo enfrentado até agora por
parte do Grupo Chimica Edile .
A nova geração da família Vannetti está se preparando para dar continuidade aos grandes projetos que a nossa
empresa tem pela frente; um futuro em rosa.

CONQUISTA E RECONHECIMENTOS
5 Patentes do Grupo CE e Rossano
Vannetti
Certiﬁcação ISO 9001: a Chimica Edile
obteve a certiﬁcação no ano 1955 e
mantem ainda ativa; a Chimica Edile
Argentina e` sob processo para obter a
Certiﬁcação ISO 9001
Rossano Vannetti: Premio Philip Morris
para pesquisa cientíﬁca e tecnológica ,
1990, reconhecimento por parte da
Egyptian Corps of Engineers,1994

CHIMICA EDILE SRL – Lucia Pasquini e
Riccardo Vannetti; Partecipacao ao G8
Paris – ano 2008
CEB (2018) Participação ao grupo técnico
para elaboração e revisão das normas
nacionais sobre aditivos para concretos e
ensaio de retração
CEB (2019) Publicação do livro `Pisos
industriais com concreto de retração
compensada `, Publio Penna Firme
Rodrigues, disponível em Amazon BR
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