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Processo: Tratamento de Superfície 

Anodização 

A Anodização é um tratamento  

de superfície que forma sobre a  

superfície do alumínio uma  

camada de óxido 

de espessura determinada  

É processo eletrolítico seguido de  

coloração e colmatagem.  

 

 

 

 

A camada gerada garante uma maior proteção do alumínio contra a corrosão e 

abrasão resultantes da sua exposição a ambientes agressivos. 

 

 

Células
de alumínio

Camada barreira

Poro

Metal de base

Células de óxido 
de Alumínio 
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Processo: Tratamento de Superfície 

Anodização 

   Pré-tratamento 

Quanto à textura da superfície dos perfis de alumínio, é usual recorrer-se a dois 

tipos de acabamentos: 

  Mecânico ( polido ou lixado) 

    Químico ( acetinado) 
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Processo: Tratamento de Superfície 

Anodização 

 

 

Espessura 

  Classes 5, 10, 15, 20 e 25 Micrómetros 

Coloração 

  Coloração Integral, Electrolítica, Química (Combinada)  

  Interferência óptica 

Colmatagem 
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Processo: Tratamento de Superfície 

Anodização 

As espessuras da camada de óxido gerado neste processo estão segmentadas por  

classes segundo a sua aplicação final e exposição às diferentes agressividades ambientais. 

 

        Aplicação interior: 

• Classe   5: Uso exclusivamente interior – Exposição decorativa; 

• Classe 10: Uso exclusivamente interior – Exposição de baixa agressividade; 

 

Aplicação exterior: 

• Classe 15: Uso exterior – Exposição de média agressividade; 

• Classe 20: Uso exterior – Exposição de elevada agressividade (atmosfera poluída 

ou marítima); 

• Classe 25: Uso exterior – Exposição de muito elevada agressividade (atmosfera 

muito poluída).  
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Processo: Tratamento de Superfície 

Anodização 

 

Coloração 

  Integral 

  Electrolítica 

     Combinada  

  Química     

   

  Interferência óptica 
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Processo: Tratamento de Superfície 
Corte esquemático da camada anódica 
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Processo: Tratamento de Superfície 
Corte esquemático da camada anódica 

               Coloração por interferência óptica 
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Processo: Tratamento de Superfície 

Anodização 

 

Coloração 

  Electrolítica 
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Processo: Tratamento de Superfície 

Anodização - Licença de Marca de Qualidade QUALANOD 
 

A anodização de perfis destinados ao sector da construção obedece às Diretivas 

QUALANOD e Normas Internacionais que estabelecem os requisitos de qualidade 

do tratamento de superfície contratados entre o cliente e o produtor.  

 

A QUALANOD é o organismo internacional que confere a Licença de Marca de 

Qualidade com o mesmo nome e certifica as instalações, processos e produtos 

acabados destinados a aplicações arquiteturais. 
 

A Homologação QUALANOD confirma que um determinado fornecedor de 

produto satisfaz os requisitos das Directivas QUALANOD.  

 

 A APAL é o Licenciado-Geral QUALANOD, detentor da Licença Geral em Portugal, 

responsável pela gestão da marca a nível Nacional. A APAL contratualizou com o 

LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil, as funções de inspecção e de 

laboratório de ensaios da marca. 
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Processo: Tratamento de Superfície 

Anodização - Licença de Marca de Qualidade QUALANOD 
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Processo: Tratamento de Superfície 

Anodização - Licença de Marca de Qualidade QUALANOD 
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Processo: Tratamento de Superfície 

Anodização - Licença de Marca de Qualidade QUALANOD 
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Procedimento para a concessão da 

licença de marca de qualidade 

 

I + P 

I + P I + P 

LICENÇA 

CONCEDIDA 

LICENÇA 

RECUSADA 

I + P Cada caixa representa uma inspecção 

I  = Inspecção das instalações e do equipamento 

P = Inspecção dos produtos acabados  
 

positivo negativo 

 

 Resultado da inspecção 
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Procedimento para a renovação da 

licença de marca de qualidade 

I  = Inspecção das instalações e do equipamento, pelo menos cada dois anos ou quando especificado; 

P = Inspecção dos produtos acabados; 

(*) inspecção das instalações     

Opção 1 ou 2 escolhida pelo anodizador; A opção 2 só pode ser escolhida uma vez em cada cinco anos 

 
 

positivo negativo 

 

 Resultado da inspecção 

 

LICENÇA CONFIRMADA LICENÇA RETIRADA 

Se o valor do 
ensaio de perda  

de massa  

 45 mg/dm
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P+I* 

I + P 

I + P 

I + P 

opção 2 opção 1 

Cada caixa representa uma inspecção 
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Processo: Tratamento de Superfície 

Img. 5 - Algumas tonalidades obtidas por lacagem 

Lacagem 

Processo de pintura termoendurecível que 

consiste em revestir o alumínio de uma camada 

de tinta em pó de poliéster por processo 

electroestático e posterior polimerização. 

 

A lacagem oferece uma variada palete de cores 

em função da tinta em pó utilizada, as quais 

podem ser brilhantes, mates, acetinadas ou 

texturadas.  



Workshop 

Processo: Tratamento de Superfície 

Lacagem 
 

Pré-Tratamentos da Lacagem 

Desoxidação 

• Convencional  

• “Seaside” 

Desoxidação especialmente indicada para atmosferas marítimas.  

• Passivação 

• Cromatação ou Isento de Crómio 

• Anódico 

Este tratamento garante tanto a estética do lacado como a resistência do 

anodizado. 
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Processo: Tratamento de Superfície 

Lacagem - Licença de Marca de Qualidade QUALICOAT  

 
QUALICOAT, organismo internacional que confere a Licença de Marca de 

Qualidade com o mesmo nome e certifica as instalações, processos e produtos 

acabados destinados a aplicações arquiteturais. 

 

A Lacagem de perfis destinados ao sector da construção obedece às Diretivas 

QUALICOAT e Normas Internacionais que estabelecem os requisitos de qualidade 

do tratamento de superfície contratados entre o cliente e o produtor.  

 

A homologação QUALICOAT confirma que um determinado fornecedor de produto 

satisfaz os requisitos das Directivas QUALICOAT.  

 

A APAL é o Licenciado-Geral QUALICOAT, detentor da Licença Geral em Portugal, 

responsável pela gestão da marca a nível Nacional. A APAL contratualizou com o 

LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil, as funções de inspecção e de 

laboratório de ensaios da marca. 
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Processo: Tratamento de Superfície 

Decoração 

 

Sublimação 

  Filme depositado sobre 1ª lacagem 

 

Pó sobre Pó 

  Rede sobre 1ª lacagem 

  

Img.6- Algumas tonalidades obtidas por lacagem efeito madeira 
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Processo: Tratamento de Superfície 

Decoração 

 Efeito Madeira 

Existe a lacagem com decoração efeito madeira, um processo de lacagem especial, 

que confere ao alumínio o aspeto idêntico à superfície da madeira selecionada.  

 

Aqui, as imitações podem variar entre o pinho, a faia, o mogno, acácia, teca, 

carvalho, cerejeira até ao castanho. 

Img.6- Algumas tonalidades obtidas por lacagem efeito madeira 



Workshop 

Processo: Tratamento de Superfície 

Decoração: Licença de Marca de Qualidade QUALIDECO  

 

A QUALIDECO, Licença de Marca de Qualidade para decoração de alumínio 

revestido utilizado em aplicações arquitecturais funciona em Portugal da forma já 

descrita para os casos da QUALANOD e QUALICOAT. 

  

A homologação QUALIDECO confirma que um determinado fornecedor de 

produto satisfaz os requisitos das Directivas QUALIDECO.  
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Muito obrigado pela vossa atenção 

 

Bom Almoço 

 

Voltem que há mais Alumínio esta tarde. 



WWW.ALUMINIO100PORCENTO.COM 

 

WWW.APAL.PT 


