Brilho inspirado pelo titânio

Há décadas a Cristal vem investindo no futuro do titânio.
Estamos empenhados em colaborar com clientes e parceiros no desenvolvimento de tecnologias de vanguarda
que exaltam o potencial do titânio para construir um mundo mais limpo e mais brilhante. Estamos comprometidos
a proporcionar grandes oportunidades e um ambiente seguro para
nossos empregados e comunidades.

Fatos Relevantes

Nossos negócios de titânio

• Um dos maiores produtores de dióxido de titânio e
produtor líder de químicos à base de titânio

PIGMENTOS

• Maior produtor de químicos comerciais à base de titânio

• Químicos de Performance

• Dióxido de Titânio (TiO2)

• Líder mundial em fornecimento de produtos com dióxido
de titânio ultrafino e químicos à base de titânio

> Dióxidos de Titânio
especializados
CristalACTiV™ (TiO2 Ultrafino)

• Produtora com rápido crescimento de areias minerais e
pó metálico de titânio

> Tetracloreto de Titânio (TiCl4)
e produtos correlatos

• Aproximadamente 3.400 empregados no mundo

MINERAÇÃO
• Leucoxênio
• Rutilo
• Zirconita
• Ilmenita

• Total de vendas combinada – US$ 1,6 bilhões
em 2017
• 8 fábricas de TiO2 em sete países e nos cinco
continentes

PRODUTOS QUÍMICOS
• Dióxido de carbono
• Lâminas cáusticas
• Soda cáustica
• Cloro
• Sulfato ferroso
• Gesso
• Ácido clorídrico
• Hidrogênio
• Hipoclorito
• Clorossulfato de ferro
• Enxofre fundido
• Silicato de sódio
• Ácido sulfúrico

METAIS
• Pó de Titânio CP
(Comercialmente Puro)
• Liga de Ti 6-4 (6% de
alumínio/4% Vanádio)
Stallingborough, Reino Unido
Ashtabula 1 e 2, OH, EUA
Ottawa, Il, EUA

Paris, França
Baltimore, MD, EUA

Amsterdã, Países Baixos
Willebroek, Bélgica
Thann, França

Yanbu, Arábia Saudita
Jeddah, Arábia Saudita
Sede Corporativa da Cristal

Sede corporativa
Fábrica de TiO2

Riyadh, Arábia Saudita

Seul, Coreia do Sul
Xangai, China
Fuzhou, China

Jazan, Arábia Saudita

Centro Técnico
Escritório de Vendas e Operações
Sede Operacional
Mina

Singapura, Singapura

Metais

Paraíba, Brasil
Salvador, Bahia, Brasil
São Paulo, Brasil

Ginkgo, Austrália
Broken Hill, Austrália
North Shore, Austrália
Bunbury, Austrália
Mildura, Austrália
Wonnerup, Austrália
Snapper, Austrália

Nossos cuidados nos levam ao Acidente Zero e ao Impacto Zero.
O cuidado com nossas equipes e com as comunidades é o nosso valor central. Aderimos aos mais altos padrões
de operação segura de nossas instalações e à proteção do nosso meio ambiente, nossos empregados e parceiros,
nossos clientes e comunidades onde operamos.
Estamos convencidos de que todas as lesões e doenças ocupacionais, bem como incidentes nos processos de
segurança e meio ambiente, são evitáveis e nossa meta é “zero” incidentes e “zero” impactos.

www.cristal.com
1/18

