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Argamassa produzida em fábrica para  
revestimentos exteriores 

NOTA 
TÉCNICA 

4 
 
 
 
Informação Geral 
 
O tipo de argamassa usada para revestimentos exteriores vai depender do seu suporte, do tipo 
de parede e da exposição do edifício. A informação dada nesta nota técnica aplica-se quer a 
acabamentos tradicionais, quer a acabamentos coloridos. 
 
Geralmente são pretendidos trabalhos com duas camadas, uma camada de base e outra de 
acabamento. Em condições de exposição severa é recomendado um trabalho com três 
camadas, em que a primeira é relativamente impermeável à água e as restantes mais porosas. 
 
 
 
Composição e Fabricação 
 
As argamassas para revestimentos exteriores produzidas pelos membros da Associação 
Industrial das Argamassas são fornecidas a granel e são fabricadas a partir de areias lavadas 
cuidadosamente seleccionadas, conformes aos requisitos do BS 1200 (1) (a menos que outra 
coisa seja indicada), cimentos cumprindo com os adequados British Standards e, quando 
incorporada, cal conforme ao BS 890 (1). Estão disponíveis argamassas para revestimentos 
conformes ao BS 4721 (1) , quando testadas pelos métodos indicados pelo BS 4551 (1) . Se 
pedido, pigmentos, conformes ao BS 1014 (1) , podem ser cuidadosamente adicionados em 
fábrica, para se produzir uma larga gama de cores e tonalidades. As argamassas para 
revestimentos exteriores podem ser fornecidas quer prontas-a-usar quer acrescentadas com 
cimento em obra em qualquer dosagem que seja especificada. A seguinte tabela indica as 
denominações da argamassa, a quantidade de cimento a ser adicionado em obra e a 
composição tradicional que se obtém. Como também consta mais à frente nesta nota, o volume 
de cimento adicionado em obra pode ser variado para se produzir uma larga gama de 
argamassas. 
 
 
 
Tabela 1 : Denominações das composições e quantidade de cimento 
 

Mistura em obra   Cimento : produto fabricado 

Cal:areia   em peso kg:ton Denominação 
da 

argamassa 

Argamassa, 
 em volume 

 
Cimento:cal:areia 

Produto 
fabricado, 
em volume 
 

Cal:areia 

em 
volume com ar 

incorporado 
sem ar 

incorporado 

Argamassa
 
Cimento:areia 

i 1 : ¼ : 3 1 : 12 1 : 3 - 250 1 : 3 
ii 1 : ½ : 4 ½ 1 : 9 1 : 4 ½ 180 170 1 : 4 ½ 
iii 1 : 1 : 6 1 : 6 1 : 6 135 125 1 : 6 
iv 1 : 2 : 9 1 : 4 ½ 1 : 9 90 88 1 : 9 

Nota : apenas argamassa de cimento:areia fornecida pronta-a-usar 
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Resistência ao fogo e combustibilidade 
 
A argamassa para revestimentos é não-combustível conforme definido pelo BS 476. O 
revestimento contribui para a resistência ao fogo de uma parede mas não lhe pode ser 
atribuido um valor autónomo para esta resistência ao fogo. 
 
 
 
 
Propriedades 
 
 
 
Tabela 2 : Peso volumétrico, produção em volume e rendimento 
 
 

Peso volumétrico das argamassas 
produzidas em fábrica Cal:areia Cimento:areia 

Cimento:cal:areia 

Sem ar incorporado 
Com ar incorporado 

1850 – 2000 kg/m3 
1770 – 1850 kg /m3 1700 -1850 kg/m3 

 
Produção em volume 

 
1 tonelada de argamassa cal:areia 
produzida em fábrica, quando 
misturada com cimento Portland na 
obra, produz entre 0.65 a 0,73 m3 

 

Rendimento         Espessura (mm) 
 
                                     5 
                                   10 
                                   15 
                                   20 

Área (m2) por tonelada 1:6 
 

90 a 100 
45 a 50 
33 a 37 
29 a 33 

Área (m2) por m3 

 

200 
100 
66 
50 

 
 
 
 
Durabilidade 
 
São fornecidos a seguir pormenores sobre os tipos de argamassas recomendados para 
diversas condições de exposição. Em áreas onde a poluição atmosférica é elevada, o tipo ii é 
recomendado para se reduzir a taxa de acumulação de poeiras e outras matérias depositadas 
pela poluição atmosférica sobre a superfície revestida. Deve ser usado um tipo de mistura 
nunca mais fraca que o tipo iii onde a resistência mecânica à abrasão seja requerida. 
 
Para revestimentos coloridos obtém-se melhor aparência quando se usam texturas superficiais 
rugosas, as quais proporcionam melhores características de resistência às condições 
climatéricas. 
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Características de trabalho 
 
As argamassas produzidas em fábrica têm boas trabalhabilidade e plasticidade, um alto grau 
de coesão, e aplicam-se facilmente à colher, pelo que aumentam a produtividade e minimizam 
o desperdício por derrame. São especialmente apropriadas para serem usadas com 
equipamentos de projecção. O rendimento de aplicação das argamassas produzidas em 
fábrica permite sempre tempo para serem trabalhadas, possibilitando dar-lhes vários 
acabamentos após aplicação. Esta característica torna as argamassas coloridas produzidas em 
fábrica apropriadas para revestimentos murais esgrafitados. 
 
Camada de base 
 
A camada de base poderá ser mais fraca que o material de suporte, mas mais forte que o 
revestimento de acabamento. O tipo de argamassa a ser usado é indicado na Tabela seguinte.  
 
A camada de base, com 10 – 12 mm de espessura, deve ser arranhada horizontalmente e 
deixada secar cuidadosamente antes de ser aplicada a segunda camada, o que permite o 
aparecimento de qualquer potencial fendilhação. Se possível, devem ser respeitados no 
mínimo dois dias no verão e uma semana no inverno, ou ainda mais em tempo frio ou húmido. 
Quando a camada de base tiver secado correctamente a sua superfície pode necessitar ser 
humedecida antes da aplicação da camada de acabamento. 
 
Camada de acabamento 
 
Existem numerosos tipos de acabamentos para revestimentos à base de argamassas, tais 
como o pebble dash (granulado), o roughcast (rústico), o Tyrolean (tirolês), o smooth floated 
(acabado à colher) e o scraped texture (arranhado). Os pormenores destes acabamentos podem ser 
encontrados noutras publicações pelo que apenas se dão aqui os pormenores das 
argamassas. Para acabamentos pigmentados só a camada de acabamento necessita conter 
pigmento. A espessura corrente das camadas de acabamento deve ser à volta de 8-10 mm e 
nunca devem exceder a espessura da respectiva camada de base. 
 
Pormenores do suporte 
 
O tipo de suporte e as suas condições irão ter um grande efeito na durabilidade e 
comportamento da revestimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4-5 

 
 
Tabela 3 : Argamassas produzidas em fábrica de cal:areia 
 
 

Tipo de exposição 
Tipo de suporte Camada 

severa moderada abrigada 

Fraco, betão celular 
Base 

 
Acabamento 

iii traço 1:6 
 

iii traço 1:7 

iv traço 1:8 
 

iv traço 1:9 

iv traço 1:8 
 

iv traço 1:9 

Normal, tijolo 
Base 

 
Acabamento 

iii traço 1:5 
 

iii traço 1:6 

iv traço 1:6 
 

iv traço 1:7 

iv traço 1:8 
 

iv traço 1:9 

Betão sem finos 
Base 

 
Acabamento 

iii traço 1:4 
 

iii traço 1:5 

iv traço 1:5 
 

iv traço 1:6 

iv traço 1:5 
 

iv traço 1:6 

Base metálica 
Base 

 
Acabamento 

iii traço 1:4 
 

iii traço 1:5 

iv traço 1:4 
 

iv traço 1:5 

iv traço 1:5 
 

iv traço 1:6 

Salpico de          1 cimento : 2 a 3 areia fina 
       seguido por         iii traço 1:5 Tijolo denso, betão 

Base 
 

Acabamento iii traço 1:6 iii traço 1:6 iii traço 1:6 

 
 
 
 
Tabela 4 : Argamassas produzidas em fábrica prontas-a-usar & em silo 
 
 

Tipo de exposição 
Tipo de suporte Camada 

severa moderada abrigada 

Fraco, betão celular 
Base 

 
Acabamento 

1:1:6,   1:6 
1:1:7,   1:7 

1:2:8 ou 1:8 
1:2.9 ou 1:9 

1:2:8 ou 1:8 
1:2:9 ou 1:9 

Normal, tijolo 
Base 

 
Acabamento 

1:½:4½,     1:5 
1:1:6,         1:6 

1:1:6 ou 1:6 
1:1:8 ou 1:8 

1:2:8 ou 1:8 
1:2:9 ou 1:9 

Betão sem finos 
Base 

 
Acabamento 

1:½:4½,   1:4 
1:1:6,       1:5 

1:1:5 ou 1:5 
1:1:6 ou 1:6 

1:1:5 ou 1:5 
1:1:6 ou 1:6 

Base metálica 
Base 

 
Acabamento 

1:1/4 :3, 1:3 
1:½:4½,    1:4½  

1:½:4 ou 1:4 
1:½:4 ½ ou 1:4½ 
 

1:1:5 ou 1:5 
1:1:6 ou 1:6 

Tijolo denso, betão 
Base 

 
Acabamento 

Salpico de          1 cimento : 2 a 3 areia grossa 
      seguido por        1:½:4 ½   ou   1:4 ½  
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Alvenaria – É desejável ter as juntas travadas e isto é essencial onde os tijolos forem de um 
tipo denso e impermeável. 
 
Obra velha – Quer em tijolo, bloco ou betão tudo deve ser cuidadosamente escovado e lavado. 
No caso do betão pode ser necessário prever-se uma ligação mecânica por repicagem e 
aplicação de uma camada de aderência com salpico de cimento:areia. 
 
Materiais moderadamente fracos e porosos – Com suportes tais como o betão leve ou tijolos 
de fraca resistência, deve ser usada uma argamassa com elevada retenção de água e mais 
resistência que a base.  
 
Betão sem finos – Deve ser aplicada uma camada fina para se selar e regularizar a superfície 
após o que se aplica a camada de acabamento. 
 
Base metálica – Pode existir um risco de enferrujamento, pelo que deve ser usada uma base 
em aço INOX ou galvanizado. Se o suporte contiver algum tipo de sais solúveis e estiver sujeito 
a humidades, os sais podem reagir com o cimento do revestimento e podem suceder 
destruições. Em tais circunstâncias devem ser consultadas as recomendações dadas no BRE 
Digest 362. 
 
 
Manutenção 
 
Geralmente, as argamassas produzidas em fábrica requerem uma manutenção mínima. 
 
 
Referências 
 
BS 476   Testes ao fogo em materiais de construção e estruturas 
 
BS 890   Especificação para a cal de construção 
 
BS 1199 e 1200            Areias naturais para a construção 
 
BS 4721              Especificação para argamassas prontas a aplicar 
 
BS 5262                        Código prático para revestimentos exteriores à base de argamassas 
 
Digest 362                     Argamassa de construção – publicação BRE 
 
 

 água limpa. 

 
 
(1) Os British Standards estão presentemente sob revisão para compatibilização com as 
Normas Europeias. Os novos standards estão em diferentes estados de preparação e/ou 
publicação; para uma lista completa dos British Standards e das novas Normas Europeias ver a 
folha de dados de referências técnicas do MIA. 
 

 

! 
O contacto com argamassas frescas pode provocar queimaduras pelo cimento (ulceração cutânea). Evite 
o contacto com a pele usando roupa protectora apropriada bem como protecção para os olhos onde 
existir possibilidade de salpicos. Quando houver contacto com a pele, quer directo quer através de roupa 
saturada, lave a área afectada sem demora. Quando houver contacto com os olhos, a área deve ser 
imediatamente e meticulosamente irrigada com

 
        Os códigos de execução, normas e regulamentos legais apropriados devem ser sempre respeitados. 

 
       A informação desta folha técnica pode ser livremente copiada por gentileza da Mortar  
       Industry Association. 
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