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Gráfico 2 – Utilização do alumínio por sector de atividade.  Fonte: http://recycling.world-aluminium.org 
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Aplicações 

Arquitetura Indústria 
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Workshop 

Aplicações de perfis de Arquitetura 

Características: 

Duradouro, Dúctil, Leve, Reciclável, Eficiente 

Económico, Saudável e Estético (permite uma panóplia de 

acabamentos). 

 

Apesar do alumínio ser conhecido pela sua grande 

condutibilidade térmica, o que a priori pode ser visto como 

algo desfavorável para a sua aplicação na construção, existe 

uma solução que permite reverter este fenómeno – rutura de 

ponte térmica (RPT). 

 

 

Img. 7 – Perfil com RPT. 
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Aplicações de perfis de Arquitetura 

Transmissão térmica. 

Vários tipos de materiais de janelas e caixilharia.  

No caso das caixilharias, os valores provêm do doc. do LNEC “Dimensionamento Térmico da Caixilharia” 

 

Fonte: Newsletter Grupo Extrusal : A madeira e o alumínio num só. N.º 5 (Dez. 2003)- Aveiro:  2003 
. 

As evoluções tecnológicas 

permitem hoje um 

desempenho térmico de 

1.35 Uw 
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Aplicações de perfis de Arquitetura 

As janelas são elementos chave no comportamento acústico e 

térmico de um edifício. 

As séries com RPT são soluções com elevado potencial  para 

redução dos impactes ambientais na construção: 

 maior conforto térmico, resultando num menor consumo 

energético; 

Certificação Energética dos Edifícios (SCE) aplicável a todos os 

edifícios ou frações, novos ou sujeitos a grande intervenção. 

(Decreto-Lei n.º 118/2013 de 20 de agosto: integra o Reg. de Desempenho Energético 

dos Edifícios de Habitação (REH) e o Reg. de Desempenho Energético dos Edifícios de 

Comércio e Serviços (RECS)) 

 

 melhor desempenho acústico; 

 

 contributo para a construção sustentável.  
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Aplicações de perfis de Arquitetura 

Sistema de Etiquetagem Energética de Produtos 

 

Sistema de etiquetagem voluntário de produtos não regulados 

pela Diretiva de Rotulagem Energética e que têm uma influência 

relevante no consumo energético dos edifícios. 

Permite aos consumidores comparar soluções no mercado 

mediante simples verificação da classe de desempenho 

energético, para o mesmo referencial normativo, facilitando a 

comparação entre janelas para as mesmas condições.  

 

.  
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Aplicações de perfis de Arquitetura 

Marcação CE 

 

Evidência dada pelo fabricante de que o produto está conforme com as disposições 

das diretivas comunitárias que lhes são aplicáveis, permitindo a sua livre circulação 

no Espaço Económico Europeu. 

 

Recai sobre o produto final, sendo uma garantia do cumprimento dos requisitos 

essenciais de resistência mecânica, estabilidade, segurança na utilização, 

segurança em caso de incêndio, proteção térmica e acústica, economia de energia 

e higiene, saúde e proteção ambiental exigidos pelo Regulamento (UE) 305/2011 

de 9 de Março de 2011 (revoga a DPC 89/106/CE). 
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Aplicações de perfis de Arquitetura 

Marcação CE 

Para a avaliação da conformidade dos produtos, o fabricante de caixilharia é 

obrigado a: 

• Realizar ensaios de tipo iniciais (ITT) do produto em laboratório notificado pela 

CE; 

• Implementar um Controlo Interno de Produção (FPC); 

• Emitir de uma Declaração CE de conformidade para cada produto; 

• Colocar uma etiqueta Marcação CE em cada produto fabricado e indicar as 

caraterísticas obrigatórias que o definem. 

A Extrusal solicita diretamente aos laboratórios notificados a realização de ITT aos seus 

sistemas, sendo os resultados cedidos aos fabricantes de caixilharia. 

 

De referir que os ensaios devem ser realizados nas condições mais desfavoráveis de tipologia, de 

medida, de vidro e de outros fatores para que os resultados possam ser extrapolados a outros produtos 

da gama sem necessidade de duplicar os ITT.  
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Aplicações de perfis de Indústria 

Características: 

Leve, Dúctil, Versátil, Duradouro, Resistente, Dúctil, Reciclável, 

Eficiente, Condutor (Térmico e Elétrico), Saudável e 

Económico. 

 

Setores: 

• Automóvel; 

• Electrodomésticos; 

• Energia; 

• Mobiliário; 

• Outros. 
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Aplicações de perfis de Indústria 

Maquinação 

Os produtos destinados à indústria são maioritariamente sujeitos ao processo de 

maquinação quer nas fábricas de extrusão quer nos clientes. 

 

Este processo consiste no fornecimento dos perfis segundo as especificações dos 

clientes para imediata utilização. A maquinação concede valor acrescentado ao 

produto. 

 

É frequente a maquinação ser desenvolvida antes do tratamento de superfície, 

contudo e segundo as características de cada peça, o tipo de maquinação aplicado 

e o tratamento desejado, ela pode ser efetuada após o processo do tratamento de 

superfície. 
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Ambiente - Ciclo de vida do Alumínio 
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Ambiente - Reciclagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

A reciclagem do alumínio consiste  em fundir o metal proveniente de  produtos já 

usados (latas, janelas, componentes automóveis, eletrodomésticos, entre outros), 

como também de sucata técnica do processo produtivo.  

Este processo não danifica as propriedades do alumínio, podendo ser repetido 

infinitamente mantendo sempre a mesma qualidade nos produtos fabricados 

(100% reciclável). 
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Ambiente - Reciclagem 

Gráfico 3 – Reciclagem. Fonte: http://recycling.world-aluminium.org 
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O processo de 

reciclagem permite 

uma enorme redução 

de emissão de CO2 e 

do consumo de 

energia: é apenas 

utilizada 5% da 

energia originalmente 

usada para a produção 

do alumínio primário. 
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Ambiente - Reciclagem 

 

Gráfico 4 – Percentagem geográfica da reciclagem do alumínio  (embalagens de bebidas). Fonte: http://recycling.world-aluminium.org 
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Ambiente - Reciclagem 

Gráfico 5 – Evolução Geográfica da reciclagem do alumínio. Fonte: http://www.alueurope.eu 
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Ambiente – Resíduo vs Subproduto 

 

Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre o “Acesso às matérias-

primas secundárias (sucata de ferro, papel reciclado, etc.)” (469º sessão plenária 

de 16 e 17 de Fevereiro de 2011). 

 

Regulamento (UE) N.º 333/2011 do Conselho, de 31 de março de 2011 - 

estabelece os critérios que permitem determinar em que momento é que 

certos tipos de sucata metálica deixam de constituir um resíduo, nos termos 

da Directiva Quadro dos Resíduos (Directiva 2008/98/CE). 

 

Decreto-Lei 73/2011, de 17 de junho (Regime Geral de Gestão de Resíduos - 

RGGR) - estabelece requisitos para que substâncias ou objetos resultantes de um 

processo produtivo possam ser considerados subprodutos e não resíduos.  
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Ambiente – Diretiva REACH 

 

Regulamento (CE) n.º 1907/2006, relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e 

Restrição de substâncias químicas (REACH - Registration, Evaluation, 

Authorisation and Restriction of Chemicals), entrou em vigor em 1 de junho de 

2007.  

Princípio da precaução: cabe aos fabricantes, aos importadores e aos utilizadores 

a jusante garantir que as substâncias que fabricam, colocam no mercado ou 

utilizam não afetam negativamente a saúde humana nem o ambiente. 

 

Os utilizadores a jusante / produtores de artigos têm obrigações. 

 Identificação de usos e aplicações de medidas de gestão de riscos; 

 Partilha de dados, informação na cadeia de fornecimento. 

 

Subprodutos abrangidos pela Diretiva REACH. 
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Ambiente – Outras Diretivas Aplicáveis 

 

 Directiva 2011/65/EU, de 8 de Junho de 2011 - ROHS II - relativa à restrição do 

uso de determinadas substâncias perigosas nos equipamentos elétricos e 

eletrónicos (RoHS2), estabelece a proibição de colocação no mercado de 

equipamentos que contenham as substâncias referidas no Anexo II - chumbo, 

mercúrio, cádmio, crómio hexavalente, bifenilos polibromados (PBB) e éteres 

difenílicos polibromados (PBDE), acima de valores máximos de concentração 

ponderal. 

 

 Directiva nº 2000/53/CE, de 18 de Setembro transposta pelo Decreto Lei nº 

196/2003, de 23 de Agosto – VFV - relativa aos veículos em fim de vida. 

 

 DRC Conflict Free Regulation de 22 agosto de 2012 (Dodd-Frank Wall Street 

Reform and Consumer Protection Act (“the Dodd-Frank Act”) ) - ouro, estanho, 

tântalo e tungsténio.(http://www.sec.gov/News/PressRelease/Detail/PressRelease/1365171484002) 
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Ambiente – Sistemas de Gestão 

Para garantir a qualidade do produto final, é aconselhada a escolha de produtos e 

empresas certificadas por auditores independentes que garantam o cumprimento 

das Normas emitidas por Organismos Nacionais e Internacionais.  

 

Instituto Português da Qualidade (IPQ) – Normas NP 

 

Comité Europeu de Normalização – Normas EN 

 

International Organization for Standardization –  Normas ISO (ISO 9001- 

Qualidade, ISO 14001 - Ambiente e ISO 26000 Responsabilidade Social e 

Sustentabilidade) 

 

Occupational Health and Safety Advisory Services – Normas OHSAS  
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WWW.ALUMINIO100PORCENTO.COM 

 

WWW.APAL.PT 
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