
Responsabilidade 
Socioambiental

2020
Relatório



Nossa Filosofia é baseada no Ser Humano e em seu potencial de transformação.

Confiamos em nossos integrantes e na capacidade de produzirem em harmonia

com o meio ambiente.

Motivamos as pessoas a cuidarem dos outros e da natureza.

Incentivamos ações, processos e produtos sustentáveis.

Acreditamos que é em um ambiente saudável que conseguiremos nos desenvolver,

crescer e perpetuar.

Mesmo em um ano tão desafiador, como foi 2020, buscamos ampliar nossas ações

de sustentabilidade e investir no apoio e combate a pandemia, entre nossos

integrantes e as comunidades onde atuamos.

Neste Relatório Socioambiental, poderemos ver algumas destas ações.

Boa leitura!

Ser Humano

MENSAGEM

Cultura

Meio Ambiente

Saúde

Nossa Filosofia
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Certificações



Ser Humano

Mensagem

Cultura

Meio Ambiente

Saúde

NOSSA FILOSOFIA

Sobreviver, crescer e perpetuar, com sustentabilidade,

deve ser a nossa responsabilidade socioambiental.

O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às

necessidades do presente, sem comprometer as gerações

futuras de atenderem a suas próprias necessidades.

Nossa Filosofia

Certificações
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Nossa Filosofia

SER HUMANO

Educação

Cidadania SER HUMANO
A confiança no potencial do Ser Humano e em sua
vontade de desenvolver-se é o fundamento da
Nossa Filosofia Empresarial.

Certificações



Educação

Acreditando num futuro melhor, focamos nosso investimento social na formação de jovens em
situação de desvantagem socioeconômica, abrindo portas para eles desenvolverem suas
capacidades.

A unidade Formare Polimix, em parceria com a Fundação Iochpe, oferece o curso de formação
profissional para Assistente Administrativo e de Produção. A Organização fornece suas
instalações e talento de seus integrantes para preparar os jovens para o mercado de trabalho.
Em 2020, devido a pandemia, oferecemos estrutura aos alunos para realização do curso em
modalidade remota.

10ª turma
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Cidadania

Formatura 2020

jovens formados
213213

trabalhando na Organização

54%54%

inseridos no mercado de trabalho

74%74%

2011

DesdeDesde

900 horas de aprendizagem por ano.
Em 2020, 66 educadores voluntários.

Certificações



A Agrisa, empresa da Organização da área de Etanol, localizada em Cabo Frio - RJ, promove o
desenvolvimento de conhecimentos e habilidades de jovens, entre 17 e 24 anos, que se
encontram em situação de desvantagem socioeconômica por meio do Projeto Jovem
Aprendiz.
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Cidadania

jovens formados

137137

2009
DesdeDesde

800 horas de aprendizagem.Turma 2020
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Todo ano, as unidades do Aglomerante e Argamassa
celebram o Dia do Motorista.
Em 2020, foram realizadas palestras de saúde com
entrega de kit’s aos motoristas, utilizando o
distanciamento social e todos protocolos de segurança
contra o Covid-19.

Abrimos nossas portas e apoiamos os integrantes no desenvolvimento de ações sociais
voltadas para as comunidades onde atuam.Mensagem
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Meio Ambiente

Saúde
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CIDADANIA

Dia do Motorista

Kit unidade Aglomerante - Baraúna/RN

Cidadania

Certificações



Com objetivo de oferecer um processo de
envelhecimento ativo, preservando a
identidade e autonomia, desde 2019, o
Programa Viver Bem do Grupo Vida oferece
atendimento gratuito para 60 idosos, que
participam de atividades de musicoterapia,
dança, geropilates, estimulação cognitiva,
inclusão digital, eventos e passeios.
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Grupo Vida Brasil

É uma associação civil sem fins lucrativos que,
desde 1989, qualifica, incentiva e reconhece o
ensino da arte, por meio da formação continuada
de professores da Educação Básica. Tem como
premissa que a Arte, enquanto objeto do saber,
desenvolve nos alunos habilidades perceptivas,
capacidade reflexiva e incentiva a formação de
uma consciência crítica.

Instituto Arte na Escola

Através de Leis de Incentivo, em 2020, apoiamos quatro projetos sociais, culturais e
esportivos.

www.artenaescola.org.br

www.grupovidabrasil.org.br

Certificações
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Associação HURRA!

Foi criada por um grupo de pessoas, do
esporte e da educação, que se uniram com
objetivo de promover o desenvolvimento
humano integral e disseminar os valores do
esporte educacional como meio para
transformação dos indivíduos e, por
consequência, do seu entorno social. A
HURRA! é uma associação sem fins lucrativos
fundada em 2009.

CEPAC

O Projeto Profissionalizante do Cepac atende
adolescentes de 15 a 18 anos, com o foco na
formação geral para o mundo do trabalho. São
oferecidas oficinas socioeducativas de
logística, auxiliar administrativo, informática,
cidadania, inglês, comunicação e expressão,
que lhes propiciam uma melhor sociabilidade,
respeito coletivo e pelo meio ambiente, valores
éticos e morais, companheirismo e
discernimento, dentre outros aspectos que
contribuem para o seu desenvolvimento
pessoal e profissional.

www.cepacbarueri.org.br

www.hurra.org.br

Certificações
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Em 2020, iniciamos a campanha Meias do Bem,
recolhendo meias usadas que são destinadas a
empresa “Puket”, que transforma as meias em
cobertores novos para instituições sociais
cadastradas no projeto.

Meias do BEM

Lar de idosos

629 pares de meias coletados.

Os integrantes do Aglomerante de Baraúna,
no Rio Grande do Norte, realizaram
campanha para arrecadação de alimentos,
produtos de higiene pessoal e limpeza.
O Abrigo de Idosos Instituto Amantino
Câmara foi beneficiado com as doações
realizadas pelos integrantes.

(15 cobertores)

Certificações
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Doações

Os integrantes do Aglomerante de
Matozinhos/MG realizaram campanha para
arrecadação de alimentos, produtos de
higiene pessoal e limpeza.
O Lar dos Idosos São Judas Tadeu foi
beneficiado com as doações.

300 itens doados.

Dia Internacional da Mulher

Os integrantes do Aglomerante de Baraúna/RN
realizaram uma palestra sobre os cuidados e
saúde da Mulher, na comunidade Velame
(vizinha à fábrica).

30 participantes.

Certificações



Maio Amarelo

A DVPA na área de Etanol,
em Paracatu/MG, realizou a
blitz do bem. Na rodovia,
paravam alguns veículos
para falar sobre a
importância da vida e os
cuidados que se deve ter no
trânsito.

Novembro Azul

A Agrisa, em Cabo Frio/RJ, realizou um evento
aberto a comunidade. Houve bate papo sobre
o câncer de próstata e os cuidados para se
manter longe do Covid-19.
Para completar, foi feita a verificação de
pressão arterial e temperatura dos
participantes.

140 pessoas atendidas.
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A unidade do Aglomerante de Baraúna/RN
contribuiu com lancheiras para o dia das crianças
da comunidade Velame.

Dia das Crianças

A unidade da Argamassa de Guarapari/ES
comemorou o dia, proporcionando um dia
diferenciado as crianças da comunidade.

50 crianças beneficiadas.

A Polimix, através do Instituto Fazendo História, doou 5
computadores novos com Internet para abrigos de São Paulo.
O projeto é para inclusão digital de crianças e adolescentes
que, por causa da pandemia, ficaram impossibilitados de verem
suas famílias.
Com este apoio, essas crianças puderam se reconectar com
familiares e estudar a distância.

Doações

Certificações



Os integrantes da Vila Industrial da Polimix
apadrinharam crianças assistidas pela OSC Arte na
Lata, em Osasco/SP, dando kits natalino, contendo
presentes, roupas e calçados.

71 crianças beneficiadas.

A Polimix participa da Rede Social da Região Grande
Oeste de São Paulo, que contribui para o
desenvolvimento humano e social sustentável das
comunidades da região, por meio do fortalecimento e
integração dos três setores da sociedade.
Durante a pandemia, foram doadas a Organizações da
rede 100 cestas de higiene e limpeza.
Além disso, em dezembro de 2020, apoiamos
financeiramente dois microprojetos do III Edital da Rede
de Apoio a Microprojetos.
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Natal Solidário

Articulação em Rede

www.uniaosolidaria.org.br/redesocial.php
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A DVPA, em Paracatu/MG, está ativa no
combate ao Covid-19, desde março
realiza doações de álcool 70° para o
município e empresas parceiras.
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Combate a Pandemia

A pandemia do Covid-19 atingiu milhares de
famílias que perderam o emprego e a renda.
A Organização Polimix doou cestas básicas
para famílias em vulnerabilidade social em
Santana de Parnaíba/SP.

Apoio na Pandemia

400 famílias beneficiadas.

Mais de 3.100 litros de álcool 70º.

Certificações
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As unidades do Concreto da Colômbia, apoiaram
as prefeituras no combate ao Covid-19, utilizando
os caminhões betoneiras para a higienização das
vias e espaços públicos.

Combate a Pandemia

A unidade Aglomerante de Manaus/AM realizou a
doação de kits de EPI’s ao Samu do município.
O kit foi composto por álcool gel 70%, sabonete
líquido, respirador PFF2, macacão de segurança,
luva de látex e óculos de segurança.

Apoio a Linha de Frente

20 kits doados.

Certificações
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A Agrisa, em Cabo Frio/RJ, doou álcool 70%
para instituições, comunidade, prefeitura e
hospitais, no intuito de ajudar na prevenção
contra o vírus.

Combate a Pandemia

1.000 litros de álcool 70% doados.

A Polimix apoiou o projeto Costurando o Futuro, do
Instituto Ipê, comprando 650 máscaras feitas pelo
grupo de mulheres bordadeiras de Nazaré
Paulista/SP. O objetivo deste projeto é promover o
empreendedorismo por meio de práticas coletivas
capazes de gerar renda. As máscaras confeccionadas
foram distribuídas a todos os integrantes da Vila
Industrial, em São Paulo, visando a prevenção ao
Covid-19.

Certificações
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Prevenção

Atividade 
Física

SAÚDE
A saúde é a engrenagem do Ser Humano para
estar apto a desenvolver-se e transformar a
sociedade.Certificações



Vila Industrial - Santana de Parnaíba/SP
Influenza H1N1 (gripe) – 512 pessoas

Agrisa - Cabo Frio/RJ
Dupla viral (sarampo e rubéola)- 70 pessoas

Aglomerante - Manaus/AM
Influenza H1N1 (gripe) – 85 pessoas

Argamassa – Seropédica/RJ
Influenza H1N1 (gripe) – 50 pessoas
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PREVENÇÃO

atividade 
física

Mutirões de Imunização 

Mutirões de Testagem do Covid-19

DVPA - Paracatu/MG
Influenza H1N1 (gripe) – 322 pessoas

Aglomerante - Manaus/AM
89 testagens

DVPA - Paracatu/MG
60 testagens

Vila Industrial - Santana de Parnaíba/SP
644 testagens

Argamassa - Santana de Parnaíba/SP
58 testagens

Argamassa – Guarapari/ES
22 testagens

DVPA - Paracatu/MG

Aglomerante - Baraúna/RN
Influenza H1N1 (gripe) – 39 pessoas
Sarampo – 31 pessoas

Prevenção

Certificações



Desde de 2018, é disponibilizado
a todos integrantes informativos
de diversos temas sobre saúde e
bem estar, com a intenção de
levar o conhecimento de forma
simples e prática para todos da
Organização.

Saúde

A Polimix Concreto finalizou o Programa de Orientação
Nutricional com avaliação e acompanhamento especializado
em parceria com o Sesi. Os integrantes com melhor
desempenho no programa foram homenageados.
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Informação

Grupo Nutrição

Certificações



Mensagem

Cultura

Meio Ambiente

Saúde

Nossa Filosofia

Ser Humano

Webinar

Realização de bate papo on-line com
Rafael Dutra, psicólogo, professor e
membro do Projeto Escuta Psi, sobre
“Saúde Mental na Pandemia”, para os
integrantes da Vila Industrial, em
Santana de Parnaíba/SP.

Palestra

Na unidade do Aglomerante de
Matozinhos/MG foi realizado um bate papo
ao ar livre com psicóloga sobre “Atitude
Mental Positiva”.

40 participantes.

51 participantes.

PREVENÇÃO

Atividade 
Física

Certificações



O Apoio e Educação de todas as empresas da Organização, em parceria com o Sesi, realiza
semanalmente, a ginástica laboral com os seus integrantes. Durante a pandemia, os
integrantes em Home Office, mantiveram a prática a distância.

Integrantes CDC

Integrantes AGL – Ginástica a distância

Integrantes AGR
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ATIVIDADE 
FÍSICA

Ginástica Laboral

Atividade Física
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Conhecimento

Para a Polimix, cultura significa cultivar o
conhecimento e a história que formam os seres
humanos.

CULTURA
Saúde

Certificações



Participação de nossos integrantes em
eventos on-line para diversas instituições de
ensino, como o Webinar realizado pela
faculdade Piaget, para falar sobre assuntos
relacionados às nossas áreas de atuação.

Elton Belarmino – Líder de Regional 

Faculdade Piaget – Suzano/SP
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CONHECIMENTO

Palestras Externas

No Centro de Lazer da Vila Industrial, em Santana de
Parnaíba-SP, além de diversão (mesa de bilhar, pebolim
e ping pong), os integrantes encontram cultura na
Biblioteca PX.

736 livros e revistas a disposição dos integrantes.

Biblioteca

Conhecimento

Saúde

Certificações



MEIO AMBIENTE
Para realizar o máximo de seu potencial, com
qualidade de vida, o Ser Humano precisa estar
inserido em um meio ambiente preservado.
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Em 2020, mais de 1,6 milhão de tonelada de
cimento produzida foi do tipo CP III com adição de
escória e CP IV com adição de pozolana, o que
reduz drasticamente as emissões de gases
poluentes, contribuindo para redução do efeito
estufa.

Unidade Pacatuba - SE

Adições

Cimento Ecológico

Pelo bom trabalho na área de Preservação e Educação Ambiental,
em 2020, a Polimix Concreto, recebeu o Selo Verde, dado a
Organizações que cumprem os requisitos pré-determinados pelo
Jornal do Meio Ambiente do Estado de São Paulo.
A Pesquisa da premiação foi realizada junto à Secretaria Estadual
do Meio Ambiente, CETESB, IBAMA, CONAMA, prefeituras e outras
instituições ligadas ao assunto.

Selo Verde
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Dosador Eco-Feeder

Na fábrica de Pacatuba/SE foi instalado um
eficiente sistema para coprocessar resíduos sólidos
e líquidos, como cascalhos, catalisadores,
abrasivos de jateamento, borras de tinta, fraldas,
solo contaminado de óleo e restos de calçado.

Em 2020, a Aglomerante substituiu mais de 6% de
Petrocoque com uma meta inicial de 10% com
progressão gradativa para atingir a capacidade de
30% de substituição.

A fábrica de Baraúna/RN, a partir de um sistema avançado de trituração de pneu e
alimentação no forno, coprocessou 2.000 toneladas de pneus inservíveis, em 2020. A
unidade possui também sistema de última geração para coprocessar borra oleosa de
petróleo gerada pela indústria petroleira.

Os fornos de clínquer da Mizu Cimentos
estão preparados para substituir
petrocoque por resíduos líquidos e sólidos.
O coprocessamento reduz a emissão de
CO2, além de aproveitar o poder calorífico
de resíduos industriais passivos ao meio
ambiente.

Triturador de pneu

Coprocessamento
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A Polimix Agregados recebe resíduos
de concreto de obras e, pelo processo
de britagem, transforma-os novamente
em insumos para a construção civil.

A unidade possui capacidade para
produzir 240.000 t/ano de agregados
de ótima qualidade, certificados pela
ABRECON (Associação Brasileira para
Reciclagem de Resíduos da
Construção).

Reciclagem de Resíduos de Concreto

Santana de Parnaíba - SP 

Reciclagem de Resíduos de Concreto

Agregado Reciclado
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Através de uma avançada tecnologia, a
Polimix Ambiental transforma pneus
inservíveis e resíduos de borracha em
negro de carbono, aço, óleo
combustível e gás. Em 2020, evitou-se
que mais de 13,7 mil toneladas de
pneus fossem descartados no meio
ambiente.

Polimix Ambiental - Santana de Parnaíba /SP

Visando a destinação correta de pneus
inservíveis de carros e caminhões, a
Ambiental e o Aglomerante possuem 45
Ecopontos, localizados nos estados do
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Polimix Ambiental

Ecopontos

Economia Circular
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A Polimix Energia produz etanol, que além
de ser um combustível biodegradável, tem
menor emissão de gases poluentes. No
processo, há ainda geração de bioenergia
através de biomassa. As unidades do Rio de
Janeiro e Minas Gerais produziram no ano
120,4 milhões de litros/safra e 138,4 MW.

Unidade DVPA - MGUnidade AGRISA - RJ

Unidade DVPA - MG 

Bioenergia

Energia Renovável
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Foto Ilustrativa

PCH Lajari - MT

Participação em quatro projetos nos
estados da Bahia e do Rio Grande do
Norte, com capacidade para gerar 496 MW
de energia limpa.

Participação em três PCHs em operação
comercial totalizando 46 MW de potência
instalada, que geram energia limpa e
renovável através da força das águas dos
rios, no estado do Mato Grosso.

Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs)

Energia Eólica
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Planta Solar – Aglomerante – Baraúna/RN

32 plantas fotovoltaicas para Geração
Distribuída de energia elétrica limpa e
renovável, com potência total instalada de 4.200
kW, suprindo 85% do consumo de energia da
Polimix Concreto no Brasil. Também possui 9
projetos de geração de energia solar no estado
da Bahia. Juntas essas usinas solares
possuirão 400.000 kW de potência instalada,
energia suficiente para abastecer o equivalente
a 570 mil residências.

Energia Solar

Planta Solar – Concreto – Maringá/ PR Planta Solar – Concreto – Botucatu/SP
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Desde 2007, é feita a Coleta Seletiva na Vila Industrial, em
Santana de Parnaíba – SP, por meio do programa “Lixo da
Gente” da Associação CATA Geração (Avemare), uma
cooperativa formada por ex-catadores.

O programa beneficia 83 famílias.                          

Em outros locais, algumas unidades criaram seu próprio ponto de Coleta Seletiva, feito de
tambores usados, que são pintados e identificados com os tipos de resíduos a serem
coletados.

Polimix Ambiental – Santana de Parnaíba / SP

Coleta Seletiva

54%46%

Sim Não

Unidades do Concreto que 
realizam Coleta Seletiva

Gestão de Resíduos
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Desde 2008, realiza-se a Coleta de Pilhas e Baterias
usadas, com a participação dos integrantes da Vila
Industrial e unidades do Concreto.
O objetivo é descartar estes materiais tóxicos para o
meio ambiente em local apropriado.

Iniciou-se em 2014, a campanha de
coleta de lacres de lata. Com 90 kg de
anéis de alumínio, que enchem
aproximadamente 140 garrafas PET de 2
litros, se obtém uma cadeira de rodas,
que é doada a idosos ou pessoas com
necessidades especiais.

91,74 kg de lacres coletados.

Pilhas e Baterias

Lacre Solidário

275 278

1584

832 902

2016 2017 2018 2019 2020

Histórico coleta de pilhas e baterias

7.706 pilhas e baterias coletadas.

Mensagem

Cultura

Nossa Filosofia

Ser Humano

Saúde

Meio Ambiente

Concreto
Sustentável

Agregado
Reciclado

Energia 
Renovável

GESTÃO DE
RESÍDUOS

Economia
Circular

Cimento
Ecológico

Áreas verdes

Certificações



Realizamos a destinação correta dos óleos usados nas
unidades de Concreto. Na Vila Industrial, em Santana de
Parnaíba/SP, disponibilizamos coletores para terceiros
fazerem o mesmo. Os óleos usados são coletados e
recolhidos por empresa especializada, que refina esse
resíduo transformando-o novamente em óleo de base.

Coleta de Óleo

93.412 litros de óleo coletados.

Coleta de Eletrônicos

Realizamos a destinação correta do lixo
eletrônico do Concreto. Os materiais são
recolhidos por uma empresa especializada
para a transformação do e-lixo, que é
fundamental para poupar o meio ambiente,
evitando a contaminação de solos, mananciais
e o surgimento de doenças. Com a reciclagem,
menos recursos naturais vão ser explorados e
menos resíduos são gerados.

137 kg de e-lixo coletados.
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Sabendo da importância da preservação do meio ambiente para a qualidade de vida das
pessoas, todos os negócios da Organização possuem planos de cultivo de áreas verdes.

O plantio de áreas verdes é essencial para a preservação do
meio ambiente e para o bem estar de todos. Quando ele
ocorre nas divisas das unidades, chamamos de Cerca Viva.
Ela proporciona melhoria da qualidade do ar, conforto
térmico, ambiente mais bonito e agradável, proteção contra
ventos, evitando a dispersão do pó e reduzindo ruídos,
melhorando a qualidade de vida da comunidade do entorno.

Projeto Cerca Viva

Arborização AGL
Matozinhos/MG

Arborização CDC 
Porto Seguro/BA

Horta  CDC 
Ubatuba/SP  

61%
39%

Unidades do Concreto que 

possuem Cerca Viva

Sim Não

Em 2020, a Argamassa de Guarapari/ES realizou o plantio
de Sansão do Campo (Cerca Viva).

300 mudas plantadas.

Áreas Verdes
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A Polimix Agregados é responsável pelo Viveiro e a Horta da Vila Industrial em Santana
de Parnaíba/SP.

A Organização Polimix
realiza, semanalmente, para os
integrantes e terceirizados da Vila
Industrial, em Santana de
Parnaíba/SP, uma Feira Orgânica
para a aquisição frutas, verduras e
legumes do próprio Viveiro e Horta da
Organização. São produtos
saudáveis e saborosos, sem o uso
de quaisquer agrotóxicos ou adubos
químicos.

Resultado da produção de mudas em 2020:

A AGRISA, em Cabo Frio/RJ, também realizou
a complementação de áreas de proteção com
mudas nativas da Mata Atlântica.

Feira Orgânica

3.1003.100Feira Orgânica

15811581 Plantas Ornamentais 

300300Árvores Nativas

200200 Árvores Frutíferas

4.0004.000Eucaliptos

4.630  mudas plantadas em 20204.630  mudas plantadas em 2020
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CERTIFICAÇÕES
Atendendo requisitos de diversas instituições a
Organização obtém o reconhecimento de seus
esforços através das certificações emitidas.
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Os negócios Concreto e Argamassa receberam Certificação da ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas).
A Polimix Concreto recebeu o Selo de Qualidade ABESC & ABNT, título
atribuído às empresas do setor que estão adequadas ao Sistema de Gestão da
Qualidade.
A Argamassa recebeu o Certificado de Conformidade de Produto para suas
argamassas especiais.

A DVPA recebeu o Certificado de Produção e Importação Eficiente
de Biocombustível - RENOVABIO, com uma nota de eficiência
energético-ambiental que resultou em créditos de
descarbonização (CBIO). Cada CBIO equivale a 1 tonelada de
carbono a menos na atmosfera pela utilização de biocombustível,
comparando com seu correspondente fóssil.

Reconhecimento

As unidades do Aglomerante de Minas Gerais e Rio de Janeiro, assim
como as unidades do Agregado de Pernambuco, Rio de Janeiro e São
Paulo, receberam certificação da Sinerconsult pela redução de
emissão de CO2 equivalente de gases de efeito estufa, na utilização
de energia de fontes renováveis.
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www.polimix.com.br


