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Argamassa pronta-a-usar para alvenaria 

NOTA 
TÉCNICA 

2 
 
 
 
Informação Geral 
 
As argamassas prontas-a-usar produzidas em fábrica preenchem os requisitos das 
especificações  e dos utilizadores que procuram materiais produzidos em fábrica. São 
entregues em obra prontas-a-usar sob todos os aspectos e não necessitam de mais nenhuma 
amassadura; mais nenhuns componentes têm que ser adicionados. Têm proporções de 
composição garantidas e resolvem quaisquer potenciais problemas relativos à amassadura em 
obra. 
 
 
 
Composição e Produção 
 
Os membros da Associação Industrial das Argamassas fabricam as suas argamassas a partir 
de areias lavadas cuidadosamente seleccionadas, geralmente conformes aos requisitos do BS 
1200 (1) , cimentos cumprindo com os adequados British Standards quando incorporados, cal 
conforme ao BS 890 (1) , retardador conforme ao BS 5075 (1) e aditivo incorporador de ar 
conforme ao BS 4887 (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. Todas as argamassas produzidas cumprem com as prescrições do BS 4721 (1) . 
Geralmente são fornecidas a granel e descarregadas, na obra, em contentores projectados 
para fácil manuseamento e distribuição da argamassa. A seguinte tabela indica os tipos de 
misturas disponíveis e a sua composição. 
 
 
 
 
 
Tabela 1 : Denominações das misturas e suas composições  
 

Proporções nominais em volume Massa dos materiais originais secos 
Denominação 
da argamassa 

cimento:cal:areia cimento:areia cimento % cal % 

i 1 : ¼ : 3 
- 

- 
1 : 3 

20.0 – 25.0 
20.5 – 25.0 

1.0 – 3.0 
nada 

ii 1 : ½ : 4 - 4 ½ 
- 

- 
1 : 3 - 4 

14.0 – 19.0 
16.0 – 25.0 

1.5 – 4.5 
nada 

iii 1 : 1 : 5 
- 

- 
1 : 5 - 6 

11.0 – 15.5 
11.5 – 16.5 

3.0 - 7.0 
nada 

iv 1 : 2 : 8 – 9 
- 

- 
1 : 7 - 8 

7.5 – 10.0 
8.5 – 12.5 

4.0 – 8.5 
nada 
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Propriedades 
 
Quando as argamassas chegam à obra, devem ter as seguintes propriedades quando testadas 
pelos métodos dados pelo BS 4551 (1) . 
 
 
Tabela 2 : Denominações das misturas e suas propriedades  
 

Fluidez nunca superior a Conteúdo em ar 

Denominação 
da 

argamassa 

Resistência 
à 

compressão 
aos *28 

dias nunca 
inferior a 

 
N/mm2 

Retenção 
de água 
nunca 

inferior a 
 

% 

Para rebocos 
e 

revestimentos
 

% 

Para 
assentamentos

 
% 

Nunca 
inferior a 

 
% 

Nunca 
superior 

a 
 

% 

i 11,0 88 - 135 7 18 

ii 4,5 89 125 135 7 18 

iii 2,5 90 125 135 7 18 

iv 1,0 91 125 125 7 18 
 
* deve ser permitido um período adicional de cura igual ao período de retardamento que for pedido 
 
 
Selecção da composição da argamassa 
 
A argamassa deve ser seleccionada de acordo com o British Standard Code of Practice for 
Structural Use of Mansonry (Norma Britânica de Procedimentos para a Utilização Estrutural de 
Alvenarias) BS 5628 : Partes 1 e 2. 
 
 
 
Durabilidade 
 
As argamassas prontas-a-usar produzidas em fábrica têm composição garantida,  amassadura 
meticulosa e, portanto, proporcionarão uma durabilidade satisfatória. Contudo isto não exclui a 
responsabilidade do projectista em especificar a denominação correcta da argamassa de 
acordo com o tipo de estrutura, exposição e tipo das unidades empregues na alvenaria. Assim 
como ela não alivia o construtor  da sua responsabilidade em asegurar que os operários usam 
de boa prática em obra. As recomendações de boa prática em obra dadas noutras notas 
técnicas da presente série, bem como a literatura técnica do fabricante, devem ser sempre 
respeitadas. 
 
 
Características de trabalho 
 
As argamassas produzidas em fábrica são concebidas para terem boa trabalhabilidade e 
plasticidade durante toda a sua vida útil declarada. Em condições de calor pode ocorrer algum 
endurecimento o qual pode ser corrigido por forma tradicional, numa estância, pela adição de 
uma pequena quantidade de água seguida por amassadura à pá. Logo que se tenha iniciado a 
presa, a argamassa não deve mais ser reavivada, numa betoneira mecânica ou por qualquer 
outro método. 
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 água limpa. 

Medidas de protecção 
 
Todas as argamassas devem ser protegidas contra a chuva excessiva ou contra condições de 
secagem. 
 
Qualquer alvenaria recentemente levantada deve ser coberta no final do dia de trabalho ou 
quando cair chuva. 
 
Mais nenhumas medidas são requeridas no que respeita às argamassas prontas-a-usar, para 
além das reconhecidas como sendo de boa prática. 
 
 
 
Manutenção 
 
Geralmente, as argamassas produzidas em fábrica requerem uma manutenção mínima. 
 
 
 
 
 
Referências 
 
BS 12    Especificação para o Cimento Portland 
 
BS 146                           Especificação para o Cimento Portland de alto-forno 
 
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 4027                         Especificação para o Cimento Portland resistente aos sulfatos 
 
BS 4551   Métodos de ensaio para argamassas, barramentos e estuques 
 
BS 4721   Especificação para argamassas prontas a aplicar 
 
BS 4887                         Aditivos para argamassas 
 
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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