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[Imagem para chamada de Facebook] 
 

Ferro ou Alumínio: qual a melhor opção para o 
seu projeto? 
 
As esquadrias são parte essencial no momento de projetar ambientes. Quem já 
passou por uma reforma ou até mesmo pela construção de um imóvel entende 
a dificuldade e a importância que tem escolher um serviço ou outro, um tipo de 
material ou outro. 
Apesar de parecer uma coisa óbvia, existem detalhes que devem ser levados 
em consideração na hora de escolher, por exemplo, se quero um portão de 
ferro ou alumínio. 
Para isso, é preciso realizar um estudo sobre as opções disponíveis no 
mercado, e entender qual se encaixa melhor no seu projeto, levando em 
consideração as necessidades e o gosto do cliente. 
Atualmente, os produtos mais usados na fabricação de esquadrias são o 
alumínio e o ferro. 
Esses dois materiais têm prós e contras, então para facilitar a sua escolha, a 
Allegra decidiu listar quais são as características de cada um, veja: 



 
 

 
Ferro 
 

 
[imagem exemplificando item em ferro] 
 
Durabilidade: As esquadrias em ferro tem um longo prazo de durabilidade, e 
suportam impacto do vento e da chuva; 
Estética: Por ser um dos elementos mais antigos utilizados na construção, tem 
diversos tipos de modelos disponíveis no mercado, e traz um ar de 
tradicionalismo e elegância; 
Valor: Mais uma vantagem dos produtos fabricados em ferro é que eles têm um 
dos valores mais baratos do mercado de arquitetura e construção; 
Manutenção: Um dos problemas de se comprar o material em ferro é que ele é 
facilmente corrosivo e precisa de manutenção semestral para evitar ferrugem e 
renovar a pintura; 



Peso: Outra questão sobre o ferro é que é um material mais pesado; 
Isolamento Térmico: Não há isolamento térmico com o ferro, e nisso ele 
empata com o alumínio. 
Diferencial: Para projetos que incluam curvas arredondadas ou perfis o ferro é 
a melhor indicação, pois pode ser dobrado e moldado. 
 

Alumínio 
 

 
[imagem exemplificando item em alumínio] 
 
Durabilidade: Assim como o ferro, o alumínio também tem boa durabilidade; 
Estética: O alumínio dá sofisticação ao projeto e possui diversos tipos de perfis 
para escolha do modelo mais agradável; 
Peso: Diferente do ferro, o alumínio é um material muito leve, ideal para 
portões automáticos por exemplo, pois quanto menor o peso do portão, menor 
será a potência de seu motor; 
Manutenção: Não há necessidade de manutenção para os projetos feitos em 
alumínio, pois o material é resistente à água da chuva, por exemplo. Além 
disso, é de fácil limpeza; 
Valor: Por suas vantagens, o alumínio acaba tendo um preço maior no 
mercado em relação a outros materiais de construção; 
Isolamento Térmico: Assim como o ferro, não há isolamento térmico quando 
opta-se pela esquadria em alumínio. 
 
[Hiperlink] Veja aqui modelos de esquadrias em alumínio e ferro. 
 
Em resumo, não é possível decidir qual material será utilizado de pronto e 
considerando somente um dos fatores citados acima, pois existem prós e 
contras nos dois tipos de materiais. 
 
Ainda ficou na dúvida? 



Fale com um consultor especializado da Allegra, estaremos à disposição para 
te ajudar :) 
 


