


CROSSLAM

A CROSSLAM desenvolve e comercializa produtos de

engenharia em madeira e sistemas de construção

fabricados por sua empresa irmã, a CG Sistemas

Construtivos. É pioneira no Brasil na construção em

CLT (Cross Laminated Timber).

Iniciamos nossas atividades com o CLT há cerca de

quatro anos e desde então já realizamos dezenas de

trabalhos com o material.



INTERCEPT

Podendo ser considerada como uma divisão da CG

Sistemas Construtivos, faz parte desde o ano de 2014

do grupo INTERCEPT, juntamente com outras

empresas como a Montcalm Montagens Industriais e

Adler Andaimes.



CROSS LAMINATED TIMBER

Cross Laminated Timber (CLT) ou laminado de

madeira cruzada é o mais novo produto de engenharia

em madeira introduzido no mercado mundial nos

últimos 20 anos.

Desenvolvido inicialmente na Alemanha e na Áustria,

seu uso está totalmente consolidado na Europa, em

franco desenvolvimento na América do Norte e rápida

expansão na Ásia (Japão) e Oceania (Austrália e Nova

Zelândia).

Painéis de CLT consistem na sobreposição de

camadas de lâminas de madeira maciça coladas em

sentidos opostos e alternados, entremeados de

adesivo estrutural. São compostos por número ímpar

de camadas (3, 5 ou 7), resultando em grandes placas

de até 3,00m de largura por 12,00m de comprimento.



PROCESSO DE PRODUÇÃO

Seleção da madeira

Avaliação e remoção dos defeitos

Emenda das lâminas por meio da junção Finger Joint

Montagem dos painéis

Colagem das camadas posicionando-as perpendi-

cularmente em relação à camada anterior

Prensagem dos painéis em uma prensa a vácuo

Corte e fresamento dos painéis prensados



PROCESSO DE MONTAGEM

Elementos construtivos em CLT são fabricados off-site

e transportados ao local de montagem do edifício.

Suas grandes dimensões (painéis de até 12m de

comprimento por 3m de largura) reduzem o tempo de

montagem e consequentemente os custos de

construção.

Com o auxílio de guindastes as peças são

movimentadas até o local onde devem ser fixadas.

Para a montagem, os painéis são numerados e

enviados até o local da obra de acordo com o plano de

montagem, previamente estabelecido em fábrica.



ACABAMENTOS

Após a montagem, painéis de CLT dispensam

revestimento quando localizados em ambientes

internos, tanto para pisos como para paredes.

No caso de paredes ou tetos, também podem receber

pintura diretamente sobre a madeira ou mesmo a

fixação de placas de gesso acartonado. Já em

ambientes molhados é possível a utilização

revestimentos convencionais, como cerâmicas ou

porcelanatos.

Para os revestimentos externos, pode-se utilizar

inúmeros tipos de acabamentos, tais como: aplicação

de stain, fachadas ventiladas em madeira, aço,

alumínio, Viroc, cortiça, etc, ou ainda se utilizar de

Stucco para acabamento final.



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

OCULTAS

É possível realizar dutos para a passagem das

instalações elétricas embutidas no miolo dos painéis.

Esse trabalho é realizado no CLT ainda em fábrica,

durante a etapa de usinagem (CNC), e após a cura do

painel.



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SEMI-APARENTES

Também é possível deixar os conduítes elétricos semi-

aparentes. Para isso, na etapa de usinagem (CNC),

são realizados dutos na superfície dos painéis em CLT

para a passagem dos conduítes. Essa solução também

pode ser aplicada quando a parede irá receber algum

tipo de revestimento.



CONEXÕES

Existem, atualmente, vários tipos de conexões

possíveis entre os painéis de CLT, sendo que a maioria

delas envolve a fixação com parafusos ou conectores

metálicos.

Dentre os conectores metálicos, pode-se utilizar

cantoneiras, chapas perfuradas, T metálico, dentre

outros.

Além disso, painéis de CLT também podem ser

utilizados em estruturas mistas, a exemplo de estrutura

metálica.



CONEXÕES INOVADORAS:     

X-RAD

O sistema de ligação X-RAD é um sistema inovador

desenvolvido pela Rothoblaas® para utilização em

edificações em CLT.

X-RAD substitui todas as diversas conexões utilizadas

até hoje (cantoneiras, parafusos, etc.) e consiste em

um único tipo de junção padronizada que pode ser

aplicada em várias tipologias de edifícios e para cargas

muito elevadas.

É pré-montado ainda em fábrica de modo que os

painéis de lajes ou paredes já são transportados

dotados de sistemas de conexão. Essa conexão pode

também ser utilizada para o içamento do painel.





ENCONTRO COM A 

FUNDAÇÃO

No caso de uma fundação de concreto, a exemplo de

um radier, a conexão entre essa fundação e o painel

de CLT pode ser executada por meio de um barrote de

madeira. Em situações onde o radier de concreto não

está muito bem nivelado, a utilização do barrote é

muito recomendada, auxiliando no nivelamento do

piso.

Essa conexão também pode ser realizada sem o

auxílio do barrote, mas por meio de uma cantoneira

metálica.



ALUFOOT®

Alufoot® é um sistema desenvolvido na Universidade

de Padova (Itália) para a conexão de painéis em CLT

com a fundação em concreto. Baseia-se em um perfil

extrudado de alumínio com seção de 150x120mm e

em placas perfuradas que realizam a conexão desse

perfil metálico com o painel de CLT.

Foi desenvolvido de modo a garantir a transmissão

adequada de cargas verticais e horizontais. Além

disso, possibilita a maior durabilidade do sistema

construtivo como um todo.

Dentre suas vantagens, pode-se citar a facilidade de

montagem e precisão no nivelamento, considerando

um dispositivo de micro regulação integrado ao

sistema.



MITOS SOBRE O CLT
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MITOS SOBRE O CLT

1º Realizar um edifício em madeira causa danos

ao meio ambiente pois muitas árvores são

cortadas.

A madeira pode ser considerada como o único material

de construção, de fato renovável, apresentando baixo

consumo energético para sua produção quando

comparada a outros materiais.

Sua utilização também se mostra muita benéfica para

o meio ambiente, considerando a absorção de gás

carbônico da atmosfera durante o crescimento da

árvore.
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MITOS SOBRE O CLT

2º Construir em CLT é caro.

Como todo o sistema construtivo, o que dita o custo da

obra não é necessariamente o material utilizado. Esse

custo está diretamente ligado a outros fatores, como

projeto, tempo de execução (mão de obra) e

acabamentos.

O CLT, como sistema construtivo inovador, apresenta

muitas vantagens em relação aos métodos tradicionais

de construção, tanto no que diz respeito ao tempo de

execução, por ser muito mais rápido, quanto aos

acabamentos, por dispensar revestimentos internos.

Além disso, por se utilizar de uma lógica CAD/CAM de

produção, toda obra é planejada previamente nos seus

mínimos detalhes. Assim, são evitados improvisos que

ocasionam grande custo adicional.
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MITOS SOBRE O CLT

3º O CLT é um produto de madeira e, consequen-

temente, pega fogo fácil.

Uma estrutura em CLT pode ser projetada para resistir

a chama intensa por 120 minutos sem o

comprometimento estrutural do edifício.

Por se tratar de um elemento com muita massa, cria-

se uma camada de carbono que trabalha como uma

barreira ao oxigênio, impedindo assim a continuidade

da combustão.

Veja no link abaixo a demonstração de resistência ao

fogo, realizada no Canadá em 2014:

https://www.youtube.com/watch?v=OrMD0u_SBNQ

https://www.youtube.com/watch?v=OrMD0u_SBNQ


ALGUNS EXEMPLOS INTERNACIONAIS



KEA BOUMANSTRAAT

Esta residência unifamiliar foi edificada em Amsterdã,

na Holanda entre 2012 e 2013. O projeto é do arquiteto

MeesViesser.

A escolha do CLT como sistema construtivo decorreu

da intenção de se construir um edifício com menor

impacto ambiental, minimizando custos devido ao

menor tempo de construção.

A edificação foi toda construída em apenas 7 semanas,

incluindo a montagem de portas, janelas, escadas e

instalações elétricas e hidráulicas.









LCT ONE

A LifeCycle Tower One, localizada na cidade de

Dornbirn na Áustria, possui oito pavimentos e foi

construída pela empresa CREE no ano de 2012.

Este edifício de escritórios, construído com uma

estrutura híbrida de madeira e concreto, foi montado

em apenas oito dias após a finalização da fundação.



Veja no link abaixo o processo de fabricação e 

montagem do LifeCycle Tower One :

https://www.youtube.com/watch?v=ZOaSZTNAjRw

https://www.youtube.com/watch?v=ZOaSZTNAjRw


UBC BROCK COMMONS

Ainda em fase de construção na cidade de Vancouver

(Canadá), o edifício Brock Commons da Universidade

Britsh Columbia abrigará, quando finalizado, mais de

400 moradias para estudantes da universidade.

Com dezoito pavimentos e 53 metros de altura,

também será o edifício mais alto de madeira maciça já

construído.

Sua construção foi iniciada em novembro de 2015 e

pretende estar finalizada em setembro de 2017.







HABITAÇÃO SOCIAL EM 

TOULOUSE

Este complexo habitacional foi construído em

Toulouse, na França, pelo fabricante de CLT

Woodeum, no ano de 2015.

Ao todo são 50 apartamentos que foram montados na

forma de módulos pré-fabricados em CLT. O tempo

total de construção foi de 9 meses.



Veja no link abaixo todo o processo de montagem do 

complexo habitacional construído em Toulouse:

https://www.youtube.com/watch?v=25dSyToyPyM

https://www.youtube.com/watch?v=25dSyToyPyM


MINNEAPOLIS T3

T3 é o mais novo projeto em estrutura de madeira

maciça do escritório Michael Green Architecture.

Este edifício comercial, com aproximadamente 20.500

m² de área construída, será montado na cidade de

Minneapolis, nos Estados Unidos da América e contará

com sete pavimentos.

Sua construção pretende estar concluída em 2 meses

e meio, ou seja, cerca de nove dias para cada

pavimento. O total de madeira que será consumida

para a execução de sua estrutura é de 3.600m³.











ALGUMAS DE NOSSAS OBRAS



















































Endereço:

Rod. Índio Tibiriçá, Km 56,

esquina com Estrada do

Tanaka, 233, Suzano/ SP

CEP: 08635-150

Telefone:

+55 11 4751-2996

+55 11 4747-2323

+55 11 4744-5369

+55 11 4742-6252

Site:

www.crosslam.com.br


