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Uma introdução à Imerys

Líder mundial em especialidades baseadas em minerais, 
oferece soluções de alto valor agregado para diversos 
setores da indústria, desde a manufatura de processos 
até bens de consumo.

O nosso sucesso se deve a:

● Melhores operações da categoria, oferecendo excelência comercial 
e inovação voltada para o mercado

● Um forte modelo de negócio e uma forte proposta de valor

● Processos tecnológicos e industriais incomparáveis, soluções 
e posições de liderança na maioria dos nossos mercados

● Compreender as aplicações dos nossos clientes

● Cumprir metas ambiciosas de ser uma empresa responsável



Uma introdução à Imerys3

O Nosso Comitê Executivo

Alessandro Dazza 
CEO

Integrou-se à Imerys: 2020

Vincent Lecerf
Diretor de Recursos Humanos

Integrou-se à Imerys: 2017

Jean-François Claver 
Diretor Industrial

Integrou-se à Imerys: 2015

Frédérique Berthier-Raymond
Conselho Geral do Grupo

Integrou-se à Imerys: 2008

Sébastien Rouge
Diretor Financeiro

Integrou-se à Imerys: 2020

Olivier Pirotte
Diretor de Estratégias

Integrou-se à Imerys: 2015

Philippe Bourg 
Vice-Presidente Sênior, 
Refratário, Abrasivos 

e Construção
Integrou-se à Imerys: 1996

Michel Cornelissen 
Vice-Presidente Sênior 

Soluções de Alta 
Temperatura

Integrou-se à Imerys: 1995

Guillaume Delacroix 
Vice-Presidente Sênior Minerais 

de Performance EMEA
Integrou-se à Imerys: 2004

Jim Murberger
Vice-Presidente Sênior 

Minerais de Performance 
Américas

Integrou-se à Imerys: 1996

Cyril Giraud 
Vice-Presidente Sênior 

Minerais de Performance 
APAC

Integrou-se à Imerys: 1998
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Onde operamos 

Américas

EMEA

APAC
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Números* – Uma visão geral 

(*2021 números)

Vendas
Em 142 países

€4,4Bi
receita

€761Mi 
EBITDA

16,900
colaboradores

Mais de 15.000
clientes

Nº 1 em 75%
dos nossos negócios

Américas
28% da receita

EMEA
48% da receita

APAC
24% da receita

28 481 24
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O nosso modelo de negócio

O modelo de negócios da Imerys tem muitos pontos 
fortes:

● Organizado ao redor de mercados centrais

● Recursos de mineração 

● Ativos industriais e minerais de alta qualidade

● Processos tecnológicos e industriais imbatíveis

● Soluções inovadoras 

● Posições de liderança na maioria dos mercados

Contribui para uma vasta gama de produtos que 
fazem parte da vida de todas as pessoas.  

 

 

 

BENEFICIA
/SINTETIZA

PROJETA CONTRIBUI

Ativos industriais, soluções minerais e 
minerais de alta qualidade

Para a performance 
dos processos e 

produtos dos nossos 
clientes

Soluções inovadoras, 
confiáveis e 
sustentáveis

 

 

TRANSFORMA

Através de 
tecnologias e 

processos industriais 
exclusivos

 

 

MANTÉM

Posições de liderança 
na maioria de seus 

mercados
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O que oferecemos – Soluções para vários mercados  

A Imerys fornece soluções de valor agregado que são 
formuladas para atender as especificações técnicas de 
cada cliente.  

As soluções contribuem para a performance de uma ampla 
variedade de produtos em três categorias:

1. Aditivos funcionais: adicionados à formulação mineral dos 
produtos dos clientes

2. Componentes minerais: constituintes essenciais na formulação 
dos produtos dos clientes

3. Viabilizadores de processo: utilizados nos processos de 
fabricação dos clientes, mas não presente no produto final

Estes servem a muitos setores industriais, como o de 
materiais de construção, energia móvel, siderurgia, 
agroalimentar, automotivo e cosméticos.

Fonte: Estimativas da Imerys baseadas na receita de 2021.

Receita por mercado final

Construção

Consumidor

Indústria

Ferro e Aço

Papel

Automotivo
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Brilho e opacidade em tintas,
condutividade e 

leveza em plásticos

O que oferecemos – soluções em dois segmentos de mercado

Dentro dessas indústrias, as especialidades minerais da Imerys têm um número muito grande de aplicações em 
duas áreas principais. 

1. MINERAIS DE PERFORMANCE 
Aditivos funcionais que proporcionam propriedades únicas a nossos clientes.  

Energia 
móvel

Vida útil e recarga rápida

Filtração 
e ciências da vida

Purificação de líquidos, 
absorção de umidade

e fluidez

Papel 
e papelão

Brancura, opacidade, 
brilho e controle de breu

Plásticos, borracha, 
tintas & ACS1

Brilho e opacidade em tintas,
condutividade e leveza em 

plásticos

Produtos de Cerâmica
e Construção

Brancura e dureza

Nota: 1 Adesivos, Calandras e Selantes
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Brilho e opacidade em tintas,
condutividade e 

leveza em plásticos

O que oferecemos – soluções em dois segmentos de mercado

2. SOLUÇÕES E MATERIAIS DE ALTA TEMPERATURA 
Auxiliares de processamento para uso em condições extremas de trabalho.  

Ferro e aço

Pureza e aumento
de fluxo

Produtores
de refratário

Resistência térmica 

Construção 
e infraestrutura

Autonivelante
e secagem rápida

de pisos

Abrasivos

Resistência térmica
e mecânica 

Fundição

Aumento de fluxo
e estabilidade térmica

Térmico

Proteção térmica
de equipamento 

industrial
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Proposta de valor 
altamente 

diferenciado 
aos nossos 

clientes

Como criamos valor

A Imerys oferece uma proposta de valor diferenciada aos nossos clientes com base em um conjunto de capacidades. 

A nossa proposta de valor para os clientes.

Mercados 
e clientes 

como nossa 
força motriz 
da inovação

Acesso 
exclusivo

a recursos

Fortes 
capacidades de 
formulação e 

processamento

Conhecimento 
profundo da 

aplicação
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2,66
taxa de frequência 

lesões total

200
sites implementaram

o Programa de Melhoria 
Industrial da Imerys 

“I-Cube”

1,19
acidentes com perda
de tempo por milhão
de horas trabalhadas

Os nossos compromissos – Colocando saúde e segurança acima de tudo

● Para os próximos anos, o objetivo é focar no desenvolvimento 
da nossa cultura de saúde e segurança por meio da nossa nova 
abordagem “Safer Together” [Mais seguros juntos] e melhorar 
a abordagem sistêmica para a gestão da saúde ocupacional

● Treinamento é uma prioridade e é dado por meio de muitos 
canais de comunicação

● Campanhas e eventos regulares também mantêm a saúde
e a segurança em mente

● Carta de Saúde e Segurança, uma estrutura para melhoria 
contínua, se aplica a todos

-17%
diminuição na taxa

de frequência de lesões 
total desde 2019
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Os nossos compromissos – Atender às necessidades dos nossos clientes

Seu parceiro mineral de confiança

Oferecemos produtos de alta qualidade e alto desempenho 
em minas e plantas de beneficiamento.

● Um portfólio voltado para o cliente, alinhado com os mercados

● Um serviço focado em  soluções minerais

Oferecemos um conhecimento profundo de como aplicar os 
nossos produtos.

● Garantimos o uso e manuseio seguros

● Informações para garantir a conformidade com os regulamentos

● Como criar oportunidades de negócios

● Ajudamos a gerenciar riscos de produto e reputação

● Inovação com base nas necessidades do cliente

Junto com as pontuações e índices de 
desempenho extra-financeiro acessíveis aqui, 
eles demonstram liderança em 
sustentabilidade que apoia os nossos clientes.

As ações coordenadas da 
Imerys sobre questões 
climáticas são reconhecidas 
pelo Carbon Disclosure 
Project com um Nível B.  

https://www.imerys.com/group/our-group/sustainability
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Os nossos compromissos – Ser uma empresa responsável

CAPACITANDO o nosso pessoal CUIDANDO do nosso planeta CONSTRUINDO para o futuro

Aumentar as mulheres na alta 
administração para 30% até 20221

Reduzir as emissões de CO2 
(em tCO2/€) 36% em 20302

Avaliar 40% do portfólio3 contra
os critérios de sustentabilidade

em 2022

Notas: 1 E implementar totalmente o programa de 3 anos de Diversidade e Inclusão do Grupo;
2 Alvo aprovado pela iniciativa Alvo Baseado em Ciência;
3 Por receita 

Na Imerys, cumprimos o nosso papel na sociedade de maneira responsável.

A expertise técnica e a mentalidade inovadora do nosso pessoal nos permitem extrair e transformar minerais de maneira 
responsável e sustentável no longo prazo.
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SustainAgility – A nossa abordagem de Responsabilidade Social Corporativa

Em 2018, lançamos um novo programa de RSC, 
SustainAgility, com os seis pilares estruturados
em três áreas principais:

● Nós capacitamos o nosso pessoal – 
certificando-se de que nossos colaboradores e empreiteiros 
permaneçam saudáveis e seguros, nutrindo seu talento
e promovendo uma cultura de inclusão

● Cuidamos do nosso planeta – 
protegendo o meio ambiente, utilizando os recursos de forma 
eficiente, preservando a biodiversidade e agindo sobre a mudança 
climática

● Construímos para o futuro – 
agindo de forma justa e responsável, assegurando compras 
responsáveis, trabalhando com nossas comunidades
e promovendo produtos sustentáveis.

SustainAgility está alinhada com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (SDGs) das Nações Unidas.

Clique aqui para 
assistir ao vídeo 
Responsabilidade 
Social Corporativa 
(RSC) da Imerys.

https://youtu.be/ANDPezyfBUY
https://youtu.be/ANDPezyfBUY
https://youtu.be/ANDPezyfBUY
https://youtu.be/ANDPezyfBUY
https://youtu.be/ANDPezyfBUY
https://youtu.be/ANDPezyfBUY
https://youtu.be/ANDPezyfBUY
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Uma organização focada no mercado

15

Funções de Apoio

SOLUÇÕES DE
ALTA TEMPERATURA

(~ €0,8 Bi de receita)

ABRASIVOS DE 
REFRATÁRIO

& CONSTRUÇÃO 
(~ €1,2 Bi de receita)

MINERAIS
DE PERFORMANCE

EMEA 
(~ €1,1 Bi de receita)

MINERAIS
DE PERFORMANCE 

AMÉRICAS 
(~ €1,0 Bi de receita)

MINERAIS
DE PERFORMANCE

APAC 
(~ €0,5 Bi de receita)

● Ferro e Aço

● Fundição

● Térmico

Dois segmentos e cinco áreas de negócios

● Produtos de Cerâmica e Construção

● Filtração e Ciências da Vida

● Papel e Papelão ● Energia Móvel

● Plásticos, Borracha, Tintas e ACS (Adesivos, Calandras e Selantes) ● Produtores de Refratário 

● Abrasivos

● Construção e Infraestrutura

MINERAIS DE PERFORMANCE MATERIAIS E SOLUÇÕES DE ALTA TEMPERATURA
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Um olhar mais atento sobre Minerais de Desempenho EMEA

Europa Ocidental: 80%

ECO e AOM: 20%

PRESENÇA DA ÁREA DE NEGÓCIOS
~ €1,1 Bi de receita em 2021

Plástico, Borracha, 
Tintas e ACS 

(~37% de receita da Área 
de Negócios)

Papel e Papelão (~21%)

Produtos de Cerâmica 
e Construção  (~25%)

Filtração e Ciências
da Vida (~16%)

85%

do material de embalagem 
de Papel e Papelão

é reciclado na Europa

Fonte: 
Eurostat (2021)

€214 BI

de valor do mercado de 
embalagens até 2023 

Fonte: 
Packagingeurope.com (2019)

EM FOCO: Revestimentos de 
barreira

Estamos alavancando nossas equipes de P&D
e Desenvolvimento de Negócios

para desenvolver soluções inovadoras de 
revestimento de barreira reciclável para papel e 

papelão, trazendo desempenho e sustentabilidade 
para as embalagens de alimentos
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Um olhar mais atento para Minerais de Performance Américas

PRESENÇA DA ÁREA DE NEGÓCIOS
~ €1,0 Bi de receita em 2021

América e Canadá: 80%1

América do Sul: 20%1

Plástico, Borracha, 
Tintas e ACS 

(~38% de receita da Área 
de Negócios)

Papel e Papelão (~18%)

Produtos de Cerâmica 
e Construção (~18%)

Filtração e Ciências da 
Ciências (~25%)

Nota: 1 Excluindo o talco

Nº 1
A Imerys é a maior 

produtora global de 
minérios para filtração

50%

redução nas taxas de 
dosagem de auxílios ao filtro 

na vinificação com o ImerVin™

A indústria de alimentos e bebidas é moldada pelas 
preferências dos consumidores em constante 

mudança, com importância crescente em produtos 
naturais, saúde e bem-estar.

Trabalhando com clientes, desenvolvemos soluções 
naturais e baseadas em minerais sob medida que os 
ajudam a aumentar a produtividade, reduzir custos 

e economizar tempo.

EM FOCO: ALIMENTOS E BEBIDAS
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Um olhar mais atento para Minerais de Performance da Ásia-Pacífico

PRESENÇA DA ÁREA DE NEGÓCIOS
~ €0,5 Bi de receita em 2021

Grafite e Carbono
como negócio global

Plástico, Borracha, 
Tintas e ACS 

(~20% de receita da Área de 
Negócios)

Nº 1 
líder mundial em aditivos 
condutores para baterias

de íon de lítio

Nº 1 
líder mundial em grafite 
para baterias alcalinas

Os nossos produtos de grafite e carbono preto são 
consistentemente os aditivos condutores de alto 

desempenho de escolha para baterias de íons de lítio, 
baterias alcalinas, baterias avançadas de ácido chumbo

e muito mais.  

Também somos pioneiros em soluções de alta tecnologia 
e alto desempenho para baterias recarregáveis e células 
de combustível alinhadas com a crescente popularidade 

dos veículos elétricos.

EM FOCO: ENERGIA MÓVEL

Produtos de Cerâmica
e Construção (~16%)

Filtração e Ciências da 
Vida (~10%)

Papel e Papelão (~30%)

Energia Móvel (~27%)
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Produtores de 
Refratário

(~50% de receita da Área 
de Negócios)

Abrasivos
(~22%)

Construção e 
Infraestrutura (~28%)

Um olhar mais atento para Refratário, Abrasivos e Construções 

PRESENÇA DA ÁREA DE NEGÓCIOS
~ €1,2 Bi de receita em 2021

Américas: 25%

EMEA: 51%

APAC: 24%
66%

da população mundial 
estará vivendo em 
cidades até 2050

1.71LBS

redução de CO2 
para cada tonelada

de cimento substituído 
por ImerFill ®

As empresas de construção devem agora construir 
mais enxutas, mais inteligentes e mais rápidas para 

atender a padrões cada vez mais rigorosos de 
segurança e eficiência energética.

A Imerys ajuda a enfrentar estes desafios com um 
amplo portfólio de soluções minerais para uso em 

painéis solares, argamassas e rebocos secos, 
adesivos e selantes, cerâmica sanitária, pisos, tintas, 

telhas e encanamento.

EM FOCO: CONSTRUÇÃO
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Fundição
(~28%)

Um olhar mais atento para Soluções de Alta Temperatura

PRESENÇA DA ÁREA DE NEGÓCIOS
~ €0,8 Bi de receita em 2021

Américas: 10%

EMEA: 60%

APAC: 30%

Ferro e Aço
(~39%)

Térmico
(~33%)

FOCO: FERRO E AÇO

Ampliamos a gama de nossos produtos e serviços para 
antecipar as necessidades da indústria siderúrgica em 

relação à qualidade e preocupações ambientais.

Nossa expertise em fluxos metalúrgicos, moldes
e refratários nos permite atender a todas as 

necessidades específicas de nossos clientes, incluindo 
maior limpeza de aço, otimização de custos ou 

segurança.

30+
países com minas e plantas 

servindo o ferro 
e indústria de aço

Nº 1
A Imerys é o líder mundial para
o fluxo de fundição de moldes. 

o líder de refratário 
Europeu para THC e sistemas

de gitagem 



Uma introdução à Imerys21

Um foco em nossas inovações

Mercado Aplicações

Veículos elétricos Menores emissões de CO2 → Maior performance do lítio 
baterias de íon para carros elétricos

Saúde e beleza Respeito ao meio ambiente → Solução mineral natural 
em produtos corporais

Equipamentos industriais Melhoria da resistência dos abrasivos → Alumina ultrafina para abrasivos 
de alto desempenho

Indústria Eficiência energética → Aditivos para isolamento criogênico 
para armazenamento de gás liquefeito 

Automotivo Carros mais leves → Performance dos plásticos automotivos

Refratários para indústrias 
de alta temperatura Resistência térmica e mecânica → Andaluzita de alto grau de pureza 

Fundição Melhoria na precisão e rendimento da moldagem → Aglutinante à base
de bentonita 

A Imerys oferece soluções alinhadas com mercados em mudança como resultado de novos estilos de vida, 
novos modelos econômicos, progresso tecnológico e mudanças nas expectativas das partes interessadas.

“Redução de peso é um 
dos principais fatores para diminuir 

as emissões de CO₂  nos carros.”

Sonia Achard
RENAULT–NISSAN, ESTRATÉGIA A MONTANTE 

LÍDER E ESPECIALISTA EM PLÁSTICOS CORPORAIS

Clique para saber mais

https://www.imerys.com/business/markets/automotive
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@imerys

Visite www.imerys.com

Ou conecte-se conosco:

www.linkedin.com/company/imerys/

www.facebook.com/imerysgroup/

Para saber mais:

https://twitter.com/Imerys
http://www.imerys.com/
http://www.linkedin.com/company/imerys/
http://www.facebook.com/imerysgroup/
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Alguns dos nossos minerais

Alumina (fundido)
O nome comum dado ao óxido de alumínio. 
Produzido a partir da bauxita, é um minério 
extraído da camada superficial do solo em 
diversas regiões tropicais e subtropicais.O  
corindo é a forma cristalina natural mais 

comum de óxido de alumínio.

Andaluzita
Um mineral metamórfico comum que se 
forma sob baixa pressão e temperaturas 

baixas a altas. 
É utilizado como refratário em caldeiras, 

fornos e outros processos industriais. 
Visite imerys.com para saber mais

Argila de bola
São argilas sedimentares que comumente 

consistem em caulinita, mica e quartzo. 
São de granulação fina e produzem uma 

cerâmica de cor branca de excelente 
qualidade quando queimadas. Os depósitos 

são relativamente escassos. 
Visite imerys.com para saber mais

https://en.wikipedia.org/wiki/Corundum
https://en.wikipedia.org/wiki/Corundum
https://en.wikipedia.org/wiki/Crystallinity
https://www.imerys.com/minerals/andalusite
https://www.imerys.com/minerals/ball-clay
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Alguns dos nossos minerais

Bauxita
Rocha com um teor relativamente alto de 

alumínio. 
É utilizado para a produção de alumínio

(as bauxitas metalúrgicas) e, como é o caso da 
Imerys, para a produção de materiais 

refratários, produtos químicos e cimentos
(as bauxitas não metalúrgicas). 

Bentonita
Gerado a partir da alteração in situ das 

cinzas vulcânicas. 
É uma argila plástica viscosa e altamente 

absorvente que é um valioso agente 
aglutinante, vedante, absorvente

e lubrificante em uma grande variedade
de setores industriais e aplicações, 
notadamente no bem-estar animal. 
Visite imerys.com para saber mais

Carbonatos de Cálcio
Um dos minerais mais abundantes da Terra, 

pode ser encontrado na natureza em três 
tipos principais de rochas: giz, calcário

e mármore.  
Sua brancura e opacidade são apreciadas por 
muitas aplicações, de materiais de construção 

a papel, tinta, alimentos e bebidas. 
Visite imerys.com para saber mais 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aluminium
https://www.imerys.com/minerals/bentonite
https://www.imerys.com/minerals/calcium-carbonate
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Alguns dos nossos minerais

Chamote
Uma argila calcinada contendo uma alta 

proporção de sílica e alumina. 
É utilizada em cerâmica, em particular para 

louças sanitárias e móveis de fornos.
Visite imerys.com para saber mais

Diatomita
Derivada de restos de plantas microscópicas 

marinhas ou de água doce fossilizadas,
a diatomita é um mineral versátil de 

ocorrência natural com uma estrutura 
elaborada de minúsculos orifícios. 

É utilizada em uma variedade de aplicações 
desde agricultura e cosméticos até filtração

e inseticidas mecânicos.
Visite imerys.com para saber mais

Grafite (natural)
Uma forma natural de carbono cristalino. 

Tem uma ampla gama de utilizações,
é principalmente um bom condutor de calor
e eletricidade, tornando-o útil em produtos 

eletrônicos, como eletrodos, baterias e painéis 
solares. 

Visite imerys.com para saber mais

https://www.imerys.com/minerals/chamotte
https://www.imerys.com/minerals/diatomite
https://www.imerys.com/minerals/graphite
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Alguns dos nossos minerais

Grafite (sintético)
Um material único que é altamente purificado 

em termos de teor de carbono. 
É conhecido por sua capacidade de resistir

a altas temperaturas e corrosão, tornando-o 
adequado para indústrias altamente 

especializadas que precisam de resultados 
previsíveis de suas entradas de carbono. 

Visite imerys.com para saber mais

Haloisita
Uma forma natural de caulinita muito 

branca. 
Usado na fabricação de louças finas, pois 
suas propriedades produzem louças de 
cerâmica com brancura e translucidez 

excepcionais. Grandes depósitos são raros.
Visite imerys.com para saber mais

Moler
Uma forma única de diatomita semelhante

a argila, tipicamente composta por dois terços 
de conchas de algas diatomáceas e um terço 

de argila esmectita. 
Os únicos depósitos verdadeiros estão 
localizados nas ilhas da costa noroeste

da Dinamarca. 
Utilizado no bem-estar animal, construção

e horticultura.
Visite imerys.com para saber mais

https://www.imerys.com/minerals/graphite
https://www.imerys.com/minerals/halloysite
https://www.imerys.com/minerals/moler
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Alguns dos nossos minerais

Molochite
Um caulim calcinado para a fundição de 

investimento, as indústrias de móveis de forno 
e refratários em geral. 

Livre de contaminação, é um enchimento ideal 
para revestimentos de fundição de ferro,

aço e alumínio.
Visite imerys.com para saber mais

Perlite
Derivado da rocha vulcânica, a perlita é um 

mineral natural, leve, inerte e à prova de 
fogo, tornando-o um mineral de escolha 

para uma ampla variedade de usos finais, 
de cosméticos a horticultura e construção. 

Visite imerys.com para saber mais

Quartzo
O segundo mineral mais abundante na crosta 

do planeta, depois do feldspato. 
O quartzo de alta pureza é um material ideal 

para a fabricação de cadinhos usados na 
fundição de silício para células fotovoltaicas 

que compõem painéis solares e componentes 
eletrônicos. 

Visite imerys.com para saber mais

https://www.imerys.com/minerals/molochite
https://www.imerys.com/minerals/perlite
https://www.imerys.com/minerals/quartz
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Alguns dos nossos minerais

Talco
Um mineral composto de silicato

de magnésio hidratado. É o mineral mais 
macio da terra. 

Usado em uma ampla variedade
de aplicações, da agricultura à cerâmica, 

plásticos, borracha e construção. 
Visite imerys.com para saber mais

Wollastonita
Um mineral natural que pode suportar 
temperaturas de até 1540 °C. Outras 

propriedades que o tornam útil incluem alto 
brilho e brancura, baixa umidade

e absorção de óleo. 
Frequentemente usado em cerâmica, 

processamento metalúrgico, tintas
e plásticos.

Visite imerys.com para saber mais

Zircônia (fundida)
Produzido com areia de zircão, um dos minerais 

encontrados em depósitos sedimentares de areia 
mineral pesada. 

Para produzir zircônia fundida, a areia de zircão
é reduzida e fundida em um forno elétrico a arco. 

Usado em uma ampla variedade de aplicações, 
como refratários, cerâmicas avançadas, 
eletrônicos, pastilhas de freio, fundição, 
catalisadores e conversores catalíticos. 

Visite imerys.com para saber mais

https://www.imerys.com/minerals/talc
https://www.imerys.com/minerals/wollastonite
https://www.imerys.com/minerals/zirconia
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Alguns dos nossos minerais

Caulim
Criado a partir da alteração do 

granito e comumente 
denominado “China clay” (argila da 
China). Usado por milênios como 
o principal ingrediente em louças 

de porcelana. 
Ele fornece propriedades 

fundamentais para muitas 
aplicações, desde papel a tintas, 

cosméticos
e produtos farmacêuticos. 

Visite imerys.com para saber mais

Mica
O grupo de minerais da mica são 

minerais de folha de silicato 
(filossilicato) que são leves, macios

e flexíveis. 
Mica é resistente ao calor e não 

conduz eletricidade. Utilizado nas 
indústrias de construção e elétrica, 
assim como em tintas e cuidados 

pessoais.
Visite imerys.com para saber mais

Pegmatito
Composto por diversos minerais 

geralmente feldspato, quartzo e mica, 
conferindo uma capacidade de 

fundente natural útil para o 
fortalecimento e durabilidade das 

cerâmicas. 
Óxidos de baixa coloração significa 

que é especialmente adequado para 
louças de cerâmica branca.

Feldspato
Nome dado a um grupo de minerais 

de alumino-silicato de ocorrência 
natural que são de longe o grupo de 
minerais mais abundante na crosta 
terrestre, constituindo cerca de 50% 

de todas as rochas. 
Usado principalmente na fabricação 

de vidro e cerâmica. 
Visite imerys.com para saber mais

https://www.imerys.com/minerals/kaolin
https://www.imerys.com/minerals/mica
https://www.imerys.com/minerals/felspar

