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Argamassa de cal:areia para alvenaria, produzida em 
fábrica 

NOTA 
TÉCNICA 

1 
 
 
 
Informação Geral 
 
A argamassa de cal:areia produzida em fábrica é uma mistura de areia e cal a que é 
adicionado cimento na obra, para se produzir uma argamassa para assentamento de alvenaria. 
 
Durante os últimos anos surgiram muitas inovações destinadas a melhorar o desempenho das 
argamassas produzidas em fábrica. Hoje em dia, com componentes normalizados, 
exactamente pesados, loteados e compostos, elas representam o caminho da qualidade para a 
obtenção de boas alvenarias. 
 
 
Composição e Produção 
 
Os membros da Associação Industrial das Argamassas fabricam as suas argamassas a partir 
de areias lavadas cuidadosamente seleccionadas conforme o BS 1200 (1) e de cal conforme ao 
BS 890 (1) . As composições das argamassas são conformes ao BS 4721, quando ensaiadas 
pelos métodos recomendados pelo BS 4551 (1) . Se pedido, podem ser rigorosamente 
adicionados na fábrica pigmentos, conformes ao BS 1014 (1) , para se produzir uma larga gama 
de cores e tonalidades. A argamassa é geralmente fornecida a granel. A tabela seguinte indica 
tipos de composições, quantidades de cimento a serem adicionadas em obra e a composição 
tradicional resultante. 
 
Quando encomendar, assegure-se de que a escolha da argamassa é a correcta para o tipo de 
trabalho, e, se for usada argamassa colorida, que ela cumpre com a tonalidade pretendida. 
Com argamassas coloridas, recomenda-se a execução de um pequeno painel de amostragem, 
para se garantir que a interacção da textura e cor dos tijolos com a argamassa produz o efeito 
pretendido. 
 
 
 
Tabela 1 : Denominações das composições e cimento a adicionar em obra 
 

 
Cimento em obra:produto fabricado 

Cal:areia  
em 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

i 1 : ¼ : 3 1 :12 1 : 3 - 250 
ii 1 : ½ : 4 ½ 1 : 9 1 : 4 ½ 180 170 
iii 1 : 1 : 6 1 : 6 1 : 6 135 125 
iv 1 : 2 : 9 1 : 4 ½ 1 : 9 90 88 
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Propriedades 
 
As alvenarias de tijolo e de blocos construidas com estas argamassas devem ter resistências 
adequadas, com um factor de segurança substancial, ainda que mantenham um grau de 
elasticidade tal que a inevitável deformação das edificações durante e após a sua construção 
possam ser absorvida sem fendilhação, a qual é simultaneamente inestética e motivo de 
elevados custos de reparação. Estas argamassas são adequadas para todos os tipos de 
aplicações em alvenarias, particularmente em habitação e outras estruturas de média e baixo 
porte. 
 
Para edificações de baixo porte, a argamassa do tipo iv tem a resistência adequada. 
Geralmente, a resistência da argamassa não deve ser superior à resistência das unidades 
usadas na alvenaria. Com certos tipos de materiais, por ex. o silicato de cálcio, o betão celular 
e o betão denso, é geralmente aconselhável usar-se uma argamassa mais fraca para se evitar 
o efeito das tensões de retracção. 
 
 
Peso volumétrico da argamassa de  
cal:areia produzida em fábrica                                       1850 – 2000 kg/m3 
 
Com ar incorporado                                                       1700 – 1850 kg/m3 
 
Produção volumétrica                                                    1 tonelada de argamassa de 
                                                                                       cal:areia produzida em fábrica  
                                                                                       quando misturada em obra com  
                                                                                       cimento Portland produz 0,65 a 0,75 m3 . 
 
Rendimento                                                                    1 tonelada de argamassa de 
                                                                                        cal:areia produzida em fábrica 
                                                                                        chega para assentar aproximadamente 
                                                                                        1000 tijolos ou 600 blocos com as 
                                                                                        dimensões nominais de  
                                                                                        450 x 225 x 100 mm. 
 
 
Durabilidade 
 
As argamassas de cal:areia para alvenaria, produzidas em fábrica, ajudam na produção de 
juntas permanentemente impermeáveis e resistentes ao gelo, pelas quais a chuva não 
penetrará facilmente. A sua fissuração é mínima, mas se alguma ocorrer, tende a ser auto 
selante em consequência dos efeitos combinados da água da chuva e do dióxido carbónico, 
sempre presentes na atmosfera. A acção destes agentes, por carbonatação lenta, tenderá a 
prencher algumas fissuras que ocorram. 
 
 
Características de trabalho 
 
As argamassas de cal:areia produzidas em fábrica são bem conhecidas pelas suas 
plasticidade e trabalhabilidade. Elas podem preencher completamente tão bem as juntas 
verticais como as horizontais, nas alvenarias, compatibilizando-se com a utilização de mão-de-
obra qualificada. A argamassa, ainda que possuindo um alto grau de coesão, espalha-se 
facilmente sob a acção da colher aumentando assim a produtividade e diminuindo os 
desperdícios por derrame. 
 
Elas têm alta capacidade de retenção da água, possibilitando que a argamassa resista à 
absorção da sua água pelos tijolos e pelos blocos, permanecendo trabalhável durante todo o 
tempo necessário ao assentamento da alvenaria. Isto ajuda a assegurar uma boa ligação e 
reduz a necessidade de hidratação durante a cura. 
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Recomenda-se que as remessas de argamassas de cal:areia produzidas em fábrica  sejam 
descarregadas, a menos que sejam entregues em contentores, numa área limpa cuja base 
seja impermeável, tal como uma laje ou numa área semelhante preparada e coberta sempre 
que não esteja em serviço. A cobertura é da máxima importância  quando a cor é uma 
exigência, porque a chuva e a exposição atmosférica podem, nomeadamente, provocar a 
separação de parte dos materiais mais finos. 
 
Para se obter a argamassa pretendida, tem que se usar do maior rigor em obra para se 
juntarem as correctas quantidade e tipo de cimento. Caixas calibradas ou outras 
vasilhas de medição podem ser usadas quando a composição for expressa em volume. 
Quando forem usadas argamassas coloridas, aconselha-se fortemente que a mesma marca, 
tipo e origem de cimento seja usada durante toda a obra. Se possível, que as medições sejam 
por pesagem. 
 
Para se saber a quantidade de cimento para as varias designações das argamassas, ver a 
Tabela da página anterior. 
 
Só se deve usar água limpa para se obter a consistência desejada. 
 
As pilhas de tijolos ou de blocos devem ser protegidas. Nunca usar qualquer deles se 
estiverem saturados com água porque isso pode provocar desfigurações no edifício e, durante 
o Inverno, atacar a alvenaria por congelamento. 
 
O trabalho acabado de fazer deve ser protegido da chuva até ao fim do dia de trabalho ou até 
a chuva parar. Tábuas de solho de cofragem colocadas sobre os topos das paredes dão, pelo 
menos, alguma protecção contra a saturação pela chuva. Idealmente, os topos das paredes 
por acabar deviam ser cuidadosamente cobertas; isto é especialmente importante em paredes 
de caixa de ar ou onde forem usados tijolos perfurados. 
 
Apesar de ser recomendável usarem-se as argamassas de cimento:cal:areia dentro de 2 – 3 
horas, a maioria das argamassas de cimento:cal:areia permanecerão suficientemente brandas 
durante todo o dia de trabalho, tornando a limpeza no final de cada turno razoavelmente fácil. 
Todas as betoneiras, estâncias e colheres, etc. devem ser limpas no final de cada turno ou 
quando se mude de cor de argamassa. 
 
 
Composições de Argamassas Recomendadas para Condições Diversas 
 
Deve-se atender ao British Standard BS 5628, tendo em atenção os requisitos de resistência, 
durabilidade e aparência. 
 
 
Manutenção 
 
Geralmente, as paredes construidas com argamassas contendo cal requerem uma 
manutenção mínima. 
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 água limpa. 

 
Referências 
 
BS 12    Especificação para o Cimento Portland 
 
BS 890   Especificação para a cal de construção 
 
BS 1014  Especificação para os pigmentos para cimento Portland e para os 

produtos de cimento Portland 
 
BS 1199 e 1200  Areias naturais para a construção 
 
BS 4551   Métodos de ensaio para argamassas, barramentos e estuques 
 
BS 4721   Especificação para argamassas prontas a aplicar 
 
BS 5628   Código prático para o uso da alvenaria 
 
 
 
(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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