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UM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PERFEITO
Concreto Aerado Autoclavado, também conhecido como CAA ou aircrete, é um material de contrução 
pre-moldado verde presente no mercado global por mais de 70 anos. Produzido em centenas de plantas 
pelo mundo, CAA é extensivamente usado na contrução residencial  e  industrial.

CAA é um material de construção eco-friendly, 
feito de matérias primas naturais como: areia(fly-ash), 
cimento, cal, gesso, pó de alumínio e água.

Essa mistura cria um concreto aerado fornecendo 
isolação, estrutura  e  proteção contra fogo em um 
produto leve.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E DE RECURSOS
Graças ao poros no material, CAA é um ótimo isolador 
de som  e  térmico. 

A condutivIdade térmica (λ) varia entre 
0,08-0.16 W/(mK) dependendo da densidade usada.

O produto CAA tem densidades que variam entre 
300-800 kg/m3 e sua força de compressão  é na faixa de 
2,5-6 N/mm2, fazendo-o um recurso extremamente 
eficiente.
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A vantagem única do CAA
supercar materiais de construção tradicionais

GRANDE VARIEDADE DE PRODUTOS CAA
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Tijolo cerâmicos
Unidades de alvenaria
p = 0,8 kg/m3

Silicato de Calcio
Unidades de alvenaria
p = 1,4 kg/m3

Unidades de 
alvenaria de CAA
p = 0,4 kg/m3

Tijolo cerâmicos

p = 1,2  kg/m3

consumo de matéria prima em kg/m3

Consumo de matérias primas e energia necessárias para produção*

*Source FeBeCel handbook 2000: Le Béton Cellulaire - Matériau d’ Avenir, p. 32

Consconsume de energia por kWh/m3



EFICIÊNCIA EM FORMATOS GRANDES 
O tamanho grande dos elementos também facilita construção rápida e  redução de materiais 
para instalação e trabalho. Por exemplo, um painel de partição padrão (60cm x 300cm) tem 1,8m2, 
equivalente a 12 blocos padrão de CAA (25cm x 60cm).  Um painel industrial pode até ter uma 
superfície de 6m2 por elemento (800cm x 75cm).

A PROVA DE FOGO E SEGURANÇA 
CAA tem a  maior segurança contra incêndio possível 
Euroclass A1. 
 
Painéis de parede pre-fabricados são uma solução perfeita 
para contrução de prédios em larga escala. De grandes cen-
tros de distribuição a novos centros de compras, paredes de 
CAA protegem bens valiosos devio a sua excelente força  e  
proteção contra incêndios.

SISTEMA DE CONSTRUÇÃO RÁPIDO E FÁCIL 
Painéis de CAA oferecem novas possibilidades para aplicação dos produtos além de blocos de CAA. Em sistemas baseados em 
painéis, a instalação de elementos pré-fabricados é rápida  e fácil. Como resultado, o custo total de um metro quatrado instalado 
é reduzido comparado com métodos de construção tradicionais. 
A superfície SUPER LISA dos painéis ajuda na rápida finalização por que  as paredes estão prontas para pintura direta.
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