
Isolantes térmicos 

• Amianto
• Vermiculita
• Carbonato de Magnésio



Amianto

Também conhecido como Asbesto, o 
amianto é uma fibra mineral natural 
com propriedades mecânicas e 
térmicas extremamente atrativas para a 
indústria.

k = 0,74 W/mk



Amianto 
Alta resistência mecânica, especialmente à tração;

▪ Incombustível;

▪ Resistente a altas temperaturas;
▪ Alta resistência a produtos químicos (não se 
decompõe) e a micro-organismos;
▪ Boa capacidade de filtragem e de isolação elétrica e 
acústica;
▪ Durabilidade e flexibilidade;

▪ Afinidade com outros materiais para comporem 
matrizes estáveis (cimento, resinas e
ligantes plásticos);
▪ Resistência ao desgaste e à abrasão.



Amianto 

Indústria da construção civil 
(telhas, caixas d'água de cimento-amianto 
etc.)  
E em outros setores e produtos como 
guarnições de freio 
(lonas e pastilhas), juntas, gaxetas.



Amianto 

No brasil há somente duas fabricas que ainda 
mantem o uso e a produção de amianto. A 
gigante Eternit e a Precon, empresa de 
fabricação de materiais de construção civil.



Vermiculita

A vermiculita é um silicato hidratado de 
magnésio que se expande quando 
aquecido tornando-se um material de 
baixa densidade com atrativas 
propriedades para as áreas de 
construção civil, agricultura e indústria 
química.
(MgFe,Al)3(Al,Si)4O10(OH)2.4H2O.

k = 0,070 W/mk



Vermiculita

Expansão da vermiculita
A expansão da vermiculita se dá 
pelo fato de quando aquecida a 
água presente nos grânulos se 
torna vapor, fazendo com que 
expanda formando flocos 
preenchidos com oxigênio. Tais 
flocos atuam de forma semelhante 
a cortiça, que possui alvéolos 
cheios de oxigênio que não deixam 
o calor escapar.



Vermiculita 
• A principal produtora de 

vermiculita no brasil é a 
empresa Brasil Minérios.

• A vermiculita pode ser 
facilmente encontrada em 
lojas de materiais de 
construção ou comprada 
diretamente do fabricante.



Vermiculita

• Isolante térmico como argamassa para lajes (cobertura 
térmica) 

e paredes ( reboco térmico);

• Agregado leve para argamassas e concretos;

• Proteção de impermeabilização em lajes de cobertura;

• Miolo de divisórias e portas "corta-fogo";

• Câmaras a prova de fogo;

• Proteção interna dos recuperadores de calor a lenha;

• Isolamento, quando necessário em hottes de lareiras e 
recuperadores.

É 10X mais isolante que comparado com o concreto comum.

Valor: Pacote de 12kg valor de R$ 43,90



Carbonato de Magnésio

• Massa molar 84,30 g/mol
• Densidade 2,958 g/cm3
• Ponto de fusão 350 C
• k = 156 W/mk



Carbonato de Magnésio

Composto químico de formula MgCO3, é um 
solido branco que ocorre na natureza como um 
mineral. Algumas formas hidratadas e básicas 
de carbonato de magnésio também existem 
como minerais



Carbonato de 
magnésio

Aplicações:
Produção de cerâmicas;
Siderurgia;
Fertilizantes;
Produção de papeis
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