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Aplicações do alumínio   

 

As Aplicações do alumínio  

Transformado em diversos produtos semimanufaturados, o alumínio encontra aplicações variadas na indústria. Cada 
segmento utiliza o metal na forma mais adequada às suas finalidades, de acordo com os diferenciais e propriedades de 
cada produto. 

 
(Fonte: Abal) 

Perfis extrudados  
Transformam-se em esquadrias (portas e janelas),forros, divisórias, acessórios para banheiros, estruturas pré-
fabricadas, e elementos decorativos de acabamento. Cerca de 60% dos extrudados de alumínio são destinados à 
fabricação de produtos para construção civil. 
  
  

 
(Fonte: Abal) 

Chapas e laminados  
Transformam-se em latas de alumínio, pisos e carrocerias para ônibus e caminhões, telhas, fachadas etc (Laminação 
Pura), em utensílios domésticos (Laminação Artefatos) e em tubos e bisnagas para pasta de dente, aerosóis etc 
(Laminação Impactados). 
  
  

 
(Fonte: Abal) 
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Folhas 
Produzidas em variadas espessuras, são utilizadas nos mais diversos tipos de embalagens rígidas, flexíveis, descartáveis 
etc. 
  
  

 
(Fonte: Abal) 

Fios e Cabos  
Condutores São utilizados em linhas de transmissão de energia, cabos isolados ou nus, para uso em redes de alta 
tensão, linhas de transmissão secundária, e aplicações residenciais ou comerciais. 
  
  

 
(Fonte: Abal) 

Fundidos e Forjados 
Encontram variadas aplicações na indústria de transportes. 60% do consumo de alumínio nessa indústria corresponde a 
componentes fundidos, tais como caixas de câmbio, carcaça de motores e rodas para automóveis, entre outros. 
  
  

 
(Fonte: Abal) 

Pastas e pó  
Encontram aplicações variadas que vão de usos destrutivos como desoxidantes na indústria siderúrgica e explosivos 
para mineração, ao tratamento da água das piscinas (sulfato de alumínio), medicamentos antiácidos (hidróxidos e 
cloridróxidos de alumínio) tintas, produtos químicos e farmacêuticos. 
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(Fonte: Abal) 

Aluminas especiais 
Transformam-se em refratários, revestimentos cerâmicos, abrasivos, vidros, porcelanas, massas de polimento, 
isoladores elétricos, pastilhas de freio, tintas e corantes, entre outros produtos. 
 

 

 


