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Painéis de CLT possibilitam a construção de edifícios concebidos para os mais diversos usos, 

desde projetos residenciais, térreos ou com múltiplos pavimentos, até edificações industriais e 

institucionais (escolas, hospitais, etc.). Além disso, estruturas em CLT podem ser associadas a 

qualquer outro material construtivo disponível no mercado. Permitem a utilização de diferentes iso-

lantes como lã de vidro, EPS, etc., ou diversos tipos de fachada, dentre elas, fachadas ventiladas 

de madeira, Viroc e até mesmo utilização de Stucco para acabamento final. Também possibilitam 

a combinação com outros elementos estruturais, como estruturas metálicas e de concreto, por 

exemplo.

A necessidade de utilização ou especificidade dos materiais a serem aplicados para melhor       

isolamento acústico e térmico, estanqueidade ao ar ou proteção contra incêndio deve ser avaliada 

especificamente de acordo com o projeto em questão. Da mesma forma, as estruturas em CLT, 

assim como as conexões necessárias, devem ser dimensionadas de forma apropriada, no que diz 

respeito a questões estruturais do edifício. É possível que conexões usuais não sejam suficientes 

para casos específicos, como, por exemplo, para estruturas suscetíveis a terremotos frequentes. 

Tendo em vista o exposto, os detalhes apresentados a seguir são apenas uma recomendação 

oferecida pelo fabricante do produto e pretendem ilustrar os princípios desse sistema construtivo,         

auxiliando usuários e projetistas na concepção de edifícios em CLT. Com base nos desenhos aqui 

sugeridos profissionais da construção civil poderão também elaborar detalhes mais específicos de 

projeto, quando necessário.

CONSTRUINDO EM CLT
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PARAFUSOS MAIS UTILIZADOS

VGZ

O parafuso auto perfurante VGZ é fornecido pela empresa Rothoblaas®. Possui uma rosca con-
tínua por todo seu comprimento, fornecendo alta performance no que diz respeito a resistência 
e rigidez, especialmente para tipos de conexões onde os parafusos configuram um “X” entre si. 
Por meio desse sistema de conexão, testado e estudado em colaboração com a Universidade de 
Trento (Itália), com poucos parafusos, já é possível atingir alta resistência estrutural. Além disso, 
sua cabeça cilíndrica é ideal para a inserção oculta do parafuso na madeira.

rosca contínua

cabeça cilíndrica
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HBS

O parafuso do tipo HBS também é produzido pela Rothoblaas®. Sua rosca assimétrica em for-
ma de “guarda-chuva” permite uma maior capacidade de penetração na madeira, além de sua 
cabeça escareada garantir um ótimo acabamento superficial. Também pode ser empregado 
sobre chapas e conectores metálicos. É fabricado com aço de alta resistência e de elevada 
ductilidade, acompanhando, assim, os movimentos da madeira. 

cabeça escareada
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CONEXÕES ENTRE PAINÉIS E FUNDAÇÃO

ATRAVÉS DE BARROTES DE MADEIRA E PARAFUSOS

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. Sobre o barrote é colocada uma fita de EPDM e acima desta é 
fixado o painel de CLT, através de parafusos fixados com um ângulo de 45o em relação à superfí-
cie do painel. O EPDM tem a função de isolar o painel de CLT, evitando a transmissão de umidade  
proveniente do solo e da fundação.

parafuso VGZ fixado com um 
ângulo de 45o em relação ao 
painel

barra roscada ou compound 
(base epóxi)

fundação de concreto

painel de CLT

fita de EPDM

barrote tratado e impermea- 
bilizado



7

ATRAVÉS DE BARROTES DE MADEIRA E PARAFUSOS

O mesmo tipo de conexão, entre o painel de CLT e o radier ou fundação similar de concreto, tam-
bém pode ser realizado com o auxílio de chapas metálicas perfuradas, que conectam o barrote 
de madeira tratado e impermeabilizado ao painel de CLT. Da mesma forma, também é utilizada 
uma fita de EPDM para o isolamento do painel. A quantidade de chapas metálicas a serem uti-
lizadas e seu espaçamento devem ser verificados de acordo com o projeto da edificação. 

barra roscada ou compound 
(base epóxi) 

fundação de concreto

painel de CLT

chapa metálica perfurada

fita de EPDM

barrote tratado e impermea- 
bilizado
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CONEXÕES ENTRE PAINÉIS E FUNDAÇÃO

ATRAVÉS DE CANTONEIRAS METÁLICAS

A conexão entre a fundação e o painel de CLT também pode ser realizada sem o auxílio do barrote, 
conectando-se os elementos por meio de uma cantoneira metálica. Entretanto, a aplicação da fita de 
EPDM não pode ser dispensada. Novamente, o número de cantoneiras que devem ser utilizadas, assim 
como suas dimensões e o espaçamento entre elas, deve ser verificado para cada projeto específico.

fundação de concreto

painel de CLT

fita de EPDM

cantoneira metálica
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ARAVÉS DE CONECTORES METÁLICOS

Outra forma de se conectar diretamente o painel de CLT a uma fundação de concreto é com o 
auxílio de chapas metálicas perfuradas. Ao contrário do exemplo anterior, onde a cantoneira se 
localiza no interior da edificação, neste caso, a chapa perfurada deve ser fixada no lado externo 
do edifício, pela lateral do radier ou fundação similar de concreto.

fundação de concreto

painel de CLT

fita de EPDM

chapa metálica 
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CONEXÕES ENTRE PAINÉIS E FUNDAÇÃO

ATRAVÉS DE PERFIL EM AÇO GALVANIZADO

De modo a melhorar a estanqueidade da conexão entre painéis de CLT e fundação de concreto, podem 
ser utilizados perfis em aço galvanizado preenchidos com perfis de madeira tratada. Nessa ligação, a 
fixação do conjunto de perfis em aço e madeira ocorre por meio de barras roscadas, sendo esse con-
junto posteriormente grauteado na fundação, auxiliando no nivelamento do piso. Sobre este elemento 
é fixado o painel de CLT através de parafusos.

parafuso VGZ fixado com um 
ângulo de 45o em relação ao 
painel

barra roscada ou compound 
(base epóxi)

fundação de concreto

graute

perfil em aço galvanizado

painel de CLT

fita de EPDM

perfil de madeira tratada e 
impermeabilizada
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ARAVÉS DE PERFIL EM ALUMÍNIO (ALUFOOT®)

Alufoot® é um sistema desenvolvido na Universidade de Padova (Itália) para a conexão de 
painéis em CLT com fundação em concreto. Consiste em um perfil extrudado de alumínio com seção 
de 150x120mm, associado a placas metálicas perfuradas que realizam a conexão desse perfil metálico 
com o painel de CLT. Possibilita maior facilidade de montagem e precisão no nivelamento, por conter 
um dispositivo de micro regulação integrado ao sistema.

graute

barra roscada

fundação de concreto

painel de CLT

chapa metálica 

perfil extrudado de alumínio 
(perfil Alufoot®)
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CONEXÕES ENTRE PAINÉIS PERPENDICULARES

ATRAVÉS DE PARAFUSOS

A conexão entre dois painéis dispostos entre si de maneira perpendicular pode ser realizada 
apenas através de parafusos. Como indicado nas imagens abaixo, esse parafuso pode ser fixado 
ortogonal ao painel ou com um ângulo de 45o em relação ao painel. Esse é o tipo mais barato que 
se pode encontrar até o momento de conexões entre painéis dispostos dessa maneira.

parafuso HBS fixado de ma-
neira ortogonal em relação 
ao painel

parafuso do tipo VGZ fixado 
com um ângulo de 45o em 
relação ao painel
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CONEXÕES ENTRE PAINÉIS PERPENDICULARES

ATRAVÉS DE CONECTORES METÁLICOS

Outra forma de conexão entre dois painéis dispostos entre si de maneira perpendicular é por meio 
da fixação de cantoneiras metálicas, ou outros tipos de conectores metálicos que desempenhem 
a mesma função. Existem diversos tipos de cantoneiras metálicas, sendo que abaixo são exempli-
ficados apenas dois deles. A fixação da cantoneira no painel de CLT ocorre através de parafusos. 
Esse tipo de conexão, entretanto, apresenta valor muito elevado quando comparado ao anterior.

cantoneira metálica

cantoneira metálica
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CONEXÕES ENTRE PAINÉIS ALINHADOS

PARA PAINÉIS DE PAREDES ATRAVÉS DE PARAFUSOS

Para a conexão entre dois painéis de paredes alinados, podem ser utilizados parafusos, fixados 
com um ângulo de 45o. Deve-se ressaltar que esse tipo de conexão pode ser aplicada apenas no 
caso de painéis de parede, não sendo válido para a conexão entre duas lajes. 

parafuso do tipo VGZ fixado 
com um ângulo de 45o em 
relação ao painel

Obs.: As distâncias entre os 
parafusos devem ser verifi-
cadas de acordo com cada 
projeto em específico. 
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CONEXÕES ENTRE PAINÉIS ALINHADOS

PARA PAINÉIS DE LAJES OU PAREDES ATRAVÉS DE ENCAIXES

A conexão entre dois painéis alinhados, tanto para paredes quanto para lajes, pode ser realizada 
por meio de encaixes ou dentes usinados previamente em ambos painéis. A fixação ocorre através 
de parafusos, fixados de forma perpendicular ao painel ou com um ângulo de 45o. 

parafuso HBS fixado de ma-
neira ortogonal em relação 
ao painel

parafuso VGZ fixado com um 
ângulo de 45o em relação ao 
painel

Obs.: Para as duas formas de 
fixação, as distâncias entre 
os parafusos devem ser veri- 
ficadas de acordo com cada 
projeto em específico. 
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CONEXÕES ENTRE PAINÉIS ALINHADOS

PARA PAINÉIS DE LAJES OU PAREDES ATRAVÉS DE MALHETES

Outra forma de se conectar dois painéis alinhados, tanto para paredes quanto para lajes, é por 
meio de malhetes internos ou superficiais aos painéis. Para a utilização desse tipo de encaixe o 
sentido da força que incide no painel deve ser paralelo ao sentido das lamelas externas. 

Obs.: As distâncias entre os 
parafusos devem ser verifi-
cadas de acordo com cada 
projeto em específico. 

lâmina de compensado de 
alta densidade faceada à 
superfície do painel

fita butílica para promover 
maior estanqueidade ao ar

lâmina de compensado de 
alta densidade interna ao 
painel

parafuso HBS fixado de ma-
neira ortogonal em relação 
ao painel

parafuso HBS fixado de ma-
neira ortogonal em relação 
ao painel
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CONEXÕES ENTRE PAINÉIS ALINHADOS

PARA PAINÉIS DE LAJES OU PAREDES ATRAVÉS DE CONECTORES METÁLICOS

Dois painéis alinhados, tanto para paredes quanto para lajes, também podem ser conectados por 
meio de conectores metálicos. No caso, são utilizadas chapas perfuradas nas quais são fixados 
parafusos ortogonais aos painéis.

Obs.: As distâncias entre 
as chapas metálicas, as-
sim como sua espessura e 
dimensão devem ser verifi-
cadas de acordo com cada 
projeto em específico.

conector metálico

chapa metálica perfurada

parafuso HBS
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CONEXÕES ENTRE PAINÉIS ALINHADOS

PARA PAINÉIS DE LAJES ATRAVÉS DE MALHETES

Para a conexão entre dois painéis de lajes, onde o sentido da força que incide nos painéis é per-
pendicular ao sentido das lamelas externas, utilizam-se dois malhetes superficiais aos painéis. O 
uso desse tipo de conexão é recomendado apenas quando a rigidez transversal é absolutamente 
necessária. Para a fixação da lâmina de madeira podem ser utilizados pregos/parafusos ou cola. 
A colagem dessa lâmina de madeira deve ser executada em condições controladas de tempera-
tura, superfícies e com mão de obra especializada, acarretando no elevado custo dessa forma de 
conexão. 

lâmina de LVL (laminated 
venner lumber) 

sentido das forças inci-
dentes nos painéis

lâmina de LVL (laminated 
venner lumber) 

parafuso do tipo VGZ fixado 
com um ângulo de 45o em 
relação ao painel
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CONEXÕES ENTRE PAINÉIS ALINHADOS

PARA PAINÉIS DE LAJES COM POUCA ESPESSURA

Para a conexão entre dois painéis de laje que se encontram na mesma situação que o caso anterior 
(força incidente é perpendicular ao sentido das lamelas externas), mas que não possuem grande 
espessura, pode-se realizar a conexão através de outro pequeno painel de CLT, como demons- 
trado na imagem abaixo. Essa peça conectora deve ser dimensionada de acordo com o projeto, 
entretanto, utiliza-se em geral a mesma espessura dos painéis a serem conectados. É um tipo de 
conexão com ótimo custo benefício, apresentando menor custo de execução que a anterior.

Obs.: A distância ideal entre 
os parafusos é de três vezes 
a espessura do painel.

sentido das forças inci-
dentes nos painéis

parafuso HBS fixado de ma-
neira ortogonal em relação 
ao painel

painel conector
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CONEXÕES ENTRE PAINÉIS INCLINADOS

ATRAVÉS DE PARAFUSOS

Para dois painéis que formam um ângulo diferente de 90o entre si sua conexão é realizada por 
meio de parafusos. Os painéis podem ser chanfrados de modo simétrico, como indicado pela    
figura superior, ou de modo que um painel faceie o segundo, como ilustra a segunda imagem.

Neste caso, para ângulos 
muito rasos a efetividade 
de conexões por meio de 
parafusos é um tanto limita-
da, sendo necessária uma 
análise mais cuidadosa pra 
essas situações

Painéis chanfrados podem 
apenas ser facilmente pro-
duzidos para chanfros com 
dimensão de até 20cm 

máx. 20cm 
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CONEXÕES ENTRE PAINÉIS DE TELHADOS

PARA PAINÉIS COM A CAMADA SUPERFICIAL PARALELA À CUMEEIRA 

Para painéis em que o sentido da camada superficial é paralelo à cumeerira, recomenda-se que 
sejam chanfrados de modo simétrico e conectados por meio de parafusos. A dimensão dos chan-
fros deve ser de até 20cm. Para painéis mais finos, pode ser utilizada a conexão descrita na se-
quência, adotada para painéis cuja direção da camada superficial é normal à cumeeira.

PARA PAINÉIS COM A CAMADA SUPERFICIAL NORMAL À CUMEEIRA 

Para painéis em que o sentido da camada externa é normal à cumeerira, recomenda-se que ape-
nas uma das peças seja chanfrada, possibilitando o encaixe da segunda. A conexão, da mesma 
forma, deve ser através de parafusos. Novamente, a dimensão dos chanfros deve ser de até 20cm. 

parafusos do tipo VGZ

parafusos HBS

a direção das lâminas da 
camada superficial é parale-
la à cumeeira do telhado

a direção das lâminas da 
camada superficial é per-
pendicular à cumeeira do 
telhado



22

CONEXÕES ENTRE TELHADO E PAREDE

COM BEIRAL OU PARA PAREDES INTERMEDIÁRIAS

Para a conexão entre um painel que configura um telhado inclinado e a parede na qual ele se 
apoia são utilizados parafusos. Na existência de um beiral ou mesmo para o encontro entre pare-
des intermediárias e o painel de telhado, executa-se um recorte no painel de telhado para o en-
caixe entre painéis. Caso a direção das lamelas externas ao painel de telhado seja paralela à linha 
de encontro entre os painéis, necessitam-se de cálculos estruturais específicos ao projeto para se 
verificar a possibilidade da projeção do telhado.

sentido das forças transmit-
idas ao painel de parede. A 
superfície onde se apoia o 
painel de telhado deve ser 
disposta a um ângulo normal 
em relação à direção das 
forças. 

painel de telhado

parafuso HBS

painel de parede
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SEM BEIRAL 

A conexão entre painéis de telhado e parede também pode ser realizada por meio de chanfros 
no painel de telhado a ser parafusado no painel de parede. Nessa caso, quando inexistem pro-
jeções no telhado, a direção das lamelas externas ao painel de telhado não interfere na estrutura. 
Os parafusos desse tipo de conexão devem ser fixados de forma perpendicular à face lateral do 
painel de parede.

sentido das forças transmiti- 
das ao painel de parede. A 
superfície onde se apoia o 
painel de telhado deve ser 
disposta a um ângulo normal 
em relação à direção das 
forças. 

painel de telhado

parafuso HBS

painel de parede
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CONEXÕES ENTRE PAREDES E LAJES

ATRAVÉS DE PARAFUSOS E CONECTORES METÁLICOS APARENTES

Para a conexão de uma laje em um painel de parede, no qual ela se apoia de topo, devem ser uti-
lizados parafusos e cantoneiras metálicas. Essa cantoneira pode se localizar abaixo da laje, fican-
do, assim, aparente. O número e modelo de cantoneiras e de parafusos que devem ser utilizados, 
além de seu respectivo espaçamento, devem ser verificados de acordo com o projeto. 

cantoneira metálica

conector metálico

parafuso HBS fixado de ma-
neira ortogonal em relação 
ao painel
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ATRAVÉS DE PARAFUSOS E CONECTORES METÁLICOS INVERTIDOS 

Para o mesmo caso de encontro entre laje e painel de parede exemplificado anteriormente, tam-
bém é possível fixar a cantoneira metálica de forma invertida. Assim, o conector fica escondido 
atrás da superfície da laje. Do mesmo modo, o modelo, número e espassamento das cantoneiras 
metálicas e parafusos devem ser especificados com base no projeto da edificação.

conector metálico

cantoneira metálica

parafuso HBS fixado de ma-
neira ortogonal em relação 
ao painel

Obs.: Esse tipo de ligação  
depende de cálculo detalha-
do para execução .
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CONEXÕES ENTRE PAREDES E LAJES

ATRAVÉS DE PARAFUSOS E CONECTORES METÁLICOS

Para a conexão de uma laje apoiada em um painel de parede, podem ser utilizados parafusos, 
fixados de forma ortogonal em relação à laje, ou cantoneiras metálicas. 

painel de parede

painel de parede

painel de laje

cantoneira metálica

painel de laje

parafuso HBS fixado de ma-
neira ortogonal em relação 
ao painel

Obs.: O espaçamento entre 
os parafusos e cantoneiras 
devem ser verificadas de 
acordo com cada projeto em 
específico. 
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PARA DUAS LAJES CONECTADAS ATRAVÉS DE PARAFUSOS 

No caso de duas lajes se apoiando em um mesmo painel de parede, sua conexão pode ser       
realizada por meio de parafusos, fixados com um ângulo de 45o, ou através de encaixes usina-
dos previamente nos painéis de lajes, como exemplificado nas imagens abaixo.

painel de parede

painel de parede

painel de laje

painel de laje

encaixes entre painéis de laje

parafuso do tipo VGZ fixado 
com um ângulo de 45o em 
relação ao painel

parafuso HBS fixado de ma-
neira ortogonal em relação 
ao painel
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CONEXÕES ENTRE PAINÉIS E VIGAS METÁLICAS

ATRAVÉS DE PARAFUSOS

Painéis de CLT também podem ser utilizados em estruturas mistas, a exemplo de estrutura metáli-
ca. A conexão entre painéis e vigas metálicas pode ser realizada simplesmente por meio de para-
fusos, fixando uma peça na outra.

painel de CLT

painel de CLT

viga metálica

viga metálica

parafuso HBS, fixado na 
camada paralela à viga 
metálica

parafuso HBS
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ATRAVÉS DE ENCAIXES EXECUTADOS NAS LAJES DE CLT 

Outra forma de se conectar vigas metálicas a painéis de CLT é executando encaixes nas peças 
de CLT para então fixá-las através de parafusos nas vigas, como exemplificado nas imagens 
abaixo.

painel de CLT

painel de CLT

encaixe no painel de CLT

viga metálica

viga metálica

parafuso de cabeça larga 
TBS

parafuso HBS
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