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Workshop 

Processo: Tratamento de Superfície 

 
 Anodização Lacagem 

 

Boa resistência superficial pelo que não 

se risca com facilidade 

 

Ressalta o elemento metálico do material 

base 

 

 

Grande variedade de cores e 

acabamentos 

 

Cobre o material base 

 

 

 
 



Workshop 

Processo: Tratamento de Superfície 

 
 Anodização 

Anodização é um processo eletrolitico em que 

se utiliza corrente contínua e a peça a anodizar 

está ligada ao ânodo.   

 

É formada sobre a superfície  

do alumínio uma camada controlada  

e uniforme de óxido de espessura determinada.  
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Processo: Tratamento de Superfície 

 
 

Células
de alumínio

Camada barreira

Poro

Metal de base

Anodização 

A camada anódica é porosa e tem a  

possibilidade de ser colorida. 

 

O processo só fica completo após  

a colmatagem. 

 

 
  

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

abrasão resultantes da sua exposição a ambientes agressivos. 
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Processo: Tratamento de Superfície 

Anodização 

A espessura da camada anódica utilizada difere em função da aplicação final e exposição às 

diferentes agressividades ambientais. 

 

        Aplicação interior: 

• 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 

Quanto ao acabamento da superfície dos perfis de alumínio, é usual recorrer-se a:  

 - preparações mecânicas: polido, escovado, lixado  

 - preparações químicas: acetinado, alto brilho   
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Processo: Tratamento de Superfície 

Anodização 

A anodização confere aos perfis para além da cor natural do alumínio, uma extensa 

gama de tonalidades, sendo as mais comuns as variantes dos bronzes, desde o 

champanhe ao preto. Isto é obtido com um processo eletrolítico. 

 

Img. 4 - Algumas tonalidades obtidas na anodização através da coloração por imersão (coloração electrolítica) 

Outras tecnologias podem ser aplicadas, como por exemplo a Interferência Óptica, 

ou a coloração orgânica as quais permitem obter outras gamas de tonalidades: 

verdes, vermelhos, azuis, entre outras. 
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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 

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. 
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Processo: Tratamento de Superfície 

Img. 5 - Algumas tonalidades obtidas por lacagem 

Lacagem 

A lacagem oferece uma variada palete de cores em função da tinta em pó 

utilizada, as quais podem ser brilhantes, mates, acetinadas ou texturadas.  
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Processo: Tratamento de Superfície 

Lacagem 

Lacagem 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 
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Processo: Tratamento de Superfície 

Lacagem 
 

Pré-Tratamentos da Lacagem 

• Convencional  

Pré-tratamento garante preparação da superfície para posterior lacagem. 
 

• Seaside 

Pré-tratamento especialmente indicado para atmosferas marítimas.  

A classe Seaside oferece uma garantia extra dentro do âmbito 

da Marca de Qualidade Qualicoat. 
 

• 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. 

 



WWW.ALUMINIO100PORCENTO.COM 

 

WWW.APAL.PT 


