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NOSSA HISTÓRIA

1976
A Concaprex adquire a
Polimix Concreto e
inicia suas atividades
na Grande São Paulo.

1983
Inauguração da primeira
fábrica da Mizu Cimentos, no
Espírito Santo, iniciando na
área de AGLOMERANTES.

2007
A Organização inicia
sociedade no setor de
CAL INDUSTRIAL.

2013
Início da Polimix Ambiental,
no setor de ECONOMIA
CIRCULAR.

Início das atividades de
CONCRETO com a marca
Concaprex, no município de
Serra, no Espírito Santo.

1981
Entrada no setor de
AGREGADOS com a primeira
unidade no Rio de Janeiro.

1998
A Polimix Concreto inicia a sua
internacionalização pela Argentina
e a Organização entra no setor
de TRANSPORTE A GRANEL com
a Logmix e nas áreas de
BIOENERGIA e ENERGIA
RENOVÁVEL com a Polimix Energia.

2008
Início da atuação no setor de
ARGAMASSAS, com as marcas
Ecomix e Construcola.

2015

... a partir daí, seguimos crescendo e consolidando a atuação em
todos os nossos Negócios, com dedicação e qualidade.

CONCRETO
O concreto das pequenas e grandes obras.
Com mais de 220 unidades fixas e móveis, no Brasil, América Latina e Estados
Unidos, fornecemos todos os tipos de concreto, com equipamentos modernos e
um avançado laboratório tecnológico.
www.polimixconcreto.com.br

POLIMIX
CONCRETO

AGREGADO
O melhor agregado para a sua obra.
Com 15 unidades, fornecemos diversos tamanhos de pedra, areia industrial,
asfalto e agregado reciclado de qualidade.
www.polimixagregados.com.br

POLIMIX

AGREGADOS

CIMENTO
Muito mais força para a sua obra.
Com 7 unidades e 8 centros de distribuição, a Mizu
fornece cimentos especiais.
www.mizu.com.br

MIZU
CIMENTOS ESPECIAIS

ARGAMASSA
A argamassa que você confia.
Oferecemos uma linha completa de argamassas de qualidade, em silo ou
ensacada, assim como brita e areia industrial embaladas.
www.ecomixargamassa.com.br
www.construcola.com.br
argamassas especiais

CAL
INDUSTRIAL
Produção e comercialização de cal virgem e hidratada.
Capacidade instalada: 600 mil ton./ano.
www.unicalbrasil.com.br

LOGÍSTICA
Realizamos carregamento, transporte a granel e descarga de diversos tipos
de material em todo Brasil.
São 450 carretas transportando mais de 2,5 milhões de ton./ano.
www.logmix.com.br

ENERGIA
RENOVÁVEL
Atuamos nas áreas de Bioenergia e Energia Renovável com:
- Produção de etanol anidro e hidratado;
- Pequenas centrais hidrelétricas (PCHs);
- Energia solar;
- Projetos de energia eólica.
contato@polimixenergia.com.br

POLIMIX

ENERGIA

ECONOMIA
CIRCULAR
Transformamos pneus inservíveis e resíduos de borracha em negro de carbono,
óleo combustível e aço para diversas aplicações.
Com isso, evitamos anualmente o descarte indevido de mais de 14 mil ton. de
pneus no meio ambiente.
www.polimixambiental.com.br

POLIMIX

AMBIENTAL

SOCIOAMBIENTAL
SOCIAL: Foco no investimento social em projetos para jovens em
situação de vulnerabilidade social, abrindo portas para eles descobrirem
e desenvolverem suas capacidades como agentes transformadores da
sociedade.
AMBIENTAL: Responsabilidade ambiental intrínseca nos negócios da Organização,
desde o fornecimento do concreto mais sustentável, da produção de agregado
reciclado, do desenvolvimento do cimento ecológico, do investimento em economia
circular até apoio a projetos de cultivo e preservação de áreas verdes.

Quer saber mais?
Use o QR Code abaixo
e assista nosso vídeo.

Visite nosso site e siga-nos
nas mídias sociais.

www.polimix.com.br

