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“Alumínio 100% a Favor” 
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O Que é o Alumínio? 

O símbolo químico do alumínio é Al  e tem o número atómico 13  

(o que quer dizer que tem 13 protões e 13 electrões).  À temperatura 

ambiente é sólido, sendo o elemento metálico mais abundante da crosta terrestre.  

 

É um material leve, com grande condutividade elétrica, resistente à corrosão e, se 

adicionarmos a estas características o facto de ter um ponto de fusão baixo 

(aproximadamente de 660ºC), as possibilidades para a sua aplicação no nosso 

dia-a-dia são enormes. 
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Alumínio: As suas propriedades 

Resistência/Tensão de ruptura N/mm2 250 

Ductilidade/Alongamento %  15 

Elasticidade/Módulo de Young Mpa 70.000 

Densidade kg/m3   2.700 

Ponto de fusão ºC   660 

Amplitude da temperatura de trabalho ºC -250 – 150 

Condutividade eléctrica m/Ohm-mm2 29 

Condutividade térmica W/m ºC  200 

Coeficiente de expansão linear x10-6/ ºC 24 

Não-magnético   Sim 

Soldável    Sim 
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Ciclo de vida do alumínio 
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Produtores mundiais de alumínio 1950-2012 

 

Gráfico 1- Evolução geográfica da produção de alumínio primário. Fonte: http://www.alueurope.eu 
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Produção do bilete (Ligas de alumínio) 

Img. 1 – Processo produtivo do bilete 
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Produção do bilete (Ligas de alumínio) 

 

Ligas de alumínio 

Ligas para trat. mecânico Ligas para fundição 

Endurecíveis por 

trat. térmico 

Não endurecíveis 

por trat. térmico 
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Produção do bilete (Ligas de alumínio) 

Nomenclatura das ligas trabalhadas: 

• xxxx  

 x1 – Elemento principal da liga 

 x2, x3 e x4 – Definem especificações adicionais das ligas. 

  

Alumínio (99% de pureza)  

Cobre  

Manganês 

Silício 

Magnésio 

1xxx 

2xxx 

3xxx 

4xxx 

5xxx 

Magnésio e Silício 

Zinco 

Outros elementos 

6xxx 

7xxx 

8xxx 

Série Série 
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Produção do bilete 

Ligas mais usuais no processo de Extrusão – Série 6xxx. 

• Liga EN AW-6060 [AI MgSi]: Devido à sua versatilidade, é uma das ligas 

mais usadas deste grupo, principalmente em aplicações onde se 

pretendem propriedades mecânicas moderadas, em simultâneo com uma 

boa resposta à anodização. Apresenta uma boa resistência à corrosão e 

boas características de soldabilidade. É usada em perfis de construção, 

sobretudo em caixilharia, na indústria automóvel e indústria em geral. 

 

• Liga EN AW-6063 [AI Mg0.7Si]: É bastante semelhante à liga 6060, mas 

com propriedades mecânicas superiores. Devido à sua versatilidade, é 

usada em aplicações diversificadas na indústria automóvel e de 

transportes, e na indústria em geral. 
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Produção do bilete 

Ligas mais usuais no processo de Extrusão – Série 6xxx. 

• Liga EN AW-6061 [AI Mg1SiCu]: É considerada uma liga de média 

resistência e é usada sobretudo em aplicações que combinam resistência 

mecânica com boa resistência à corrosão. Aplicações típicas desta liga 

incluem componentes para indústria automóvel e de transportes, 

industrial em geral, componentes para máquinas, entre outras. 

 

• Liga EN AW-6082 [AI SiMgMn]: Caracteriza-se pela adição de 

manganês à sua composição química, e é tida como a liga com 

propriedades mecânicas mais elevadas desta série (boa resistência à 

corrosão e boa tenacidade). Devido à combinação destes fatores, as 

aplicações típicas desta liga são, tanto aplicações estruturais na 

construção, na indústria de transportes e na indústria geral, como em 

peças maquinadas para a indústria automóvel. 
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Processo: Extrusão 

A extrusão consiste na passagem a pressão elevada e a  quente  de um bilete ( ou 

tarugo ou cilindro) de liga de alumínio, através de uma matriz (ou molde) , para 

obtenção de um perfil com a forma desejada. 

Puller 

Pista 

Ventiladores 
Pista 

Forno Biletes 

Prensa 

Serra 
Corte Final 

Forno 

Img. 2 – Processo de extrusão 
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Processo: Extrusão 

A extrusão consiste na passagem a pressão elevada e a  quente  de um bilete ( ou 

tarugo ou cilindro) de liga de alumínio, através de uma matriz (ou molde) , para 

obtenção de um perfil com a forma desejada. 

Img. 3 – Saída de perfil da prensa 
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