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Argamassa produzida em fábrica  
para uso sob temperaturas baixas/congelamento 

NOTA 
TÉCNICA 

7 
 
 
Informação Geral 
 
Se a temperatura de uma argamassa recentemente assente cair abaixo dos 0º C, existe a 
possibilidade de alguma intensidade de ataque porcongelamento. A água pode solidificar e 
expandir, rompendo consequentemente a argamassa, produzindo-se afastamento entre os 
materiais e quebrando-se a presa. 
 
É costume pensar-se que este processo é completamente irreversível. Contudo, a presença da 
cal livre nas misturas proporciona-lhes, até certo grau, a capacidade de auto-reparação e 
alguma fissuração formada tende a selar, após um curto período. 
 
É, obviamente, desejável que se tomem providências para se minimizarem as consequências 
de ataques por congelamento. Algumas precauções especiais devem, portanto, ser tomadas 
quando se usam argamassas em condições de inverno. 
 
A inclusão de ar, cuidadosamente controlada em condições de fábrica, nas argamassas 
aumenta a sua resistência ao congelamento no seu estado endurecido, e é por esta razão que 
os membros da Associação dos Industriais de Argamassas fornecem argamassas produzidas 
em fábrica especialmente modificadas para uso no inverno. 
 
 
Precauções 
 
Quaisquer “caroços” congelados de argamassa cal:areia devem ser descartados e nunca 
usados. 
 
Qualquer material congelado formado em cima das argamassas prontas-a-usar deve ser 
descartado, podendo então ser usada a argamassa não congelada, desde que a temperatura 
do ar seja apropriada e os tijolos e/ou blocos não estejam saturados ou congelados. 
 
É desaconselhado continuar-se com a construção de alvenarias quando a temperatura estiver 
abaixo de 3º C e com tendência para baixar. 
 
Para se minimizar o congelamento da cal:areia, deve-se cobrir o material armazenado ou 
embalá-lo com membranas impermeáveis e isolá-lo com poliestireno ou fardos de palha, 
aplicando-se as mesmas recomendações aos contentores plásticos das argamassas prontas-a-
usar. 
 
A presa do cimento é afectada pela temperatura e prosseguirá mais lentamente quando esta 
arrefecer. Este factor deve ser tomado em consideração na produção de argamassas prontas-
a-usar, mas posteriores reduções significativas na temperatura podem aumentar o seu período 
de retardamento. 
 
A ruina por congelamento de alvenarias bem executadas pode acontecer como consequência 
da utilização de materiais inadequados ou de negligência nas precauções em obra. Os tijolos 
ou blocos devem ser embrulhados e conservados secos para se assegurar que a alvenaria 
seque o mais cedo possivel após levantamento – tijolos molhados irão provocar o aumento do 
período de secagem e a alvenaria ficará susceptível de ataque por congelamento durante 
muito mais tempo. 
 
Trabalhos acabados de fazer ou incompletos devem ser cobertos para se evitar a sua 
saturação pela chuva. Enquanto a argamassa estiver verde, a superfície poderá também 
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necessitar de ser  coberta durante condições de tempo muito severas. Os tijolos perfurados 
necessitam especialmente de protecção cuidadosa. Repare-se que até boas alvenarias, tendo 
já atingido a sua resistência total, podes sofrer danos por congelamento, se for permitido que 
fiquem saturadas com água. Pode, portanto, compreender-se que o trabalho incompleto deve 
ser sempre protegido, se houver a possibilidade de ocorrência de  frio intenso. 
 
Deve-se assegurar que as paredes estão adequadamente escoradas sob condições de 
inverno, particularmente os topos das empenas. 
 
Os revestimentos exteriores à base de argamassa não devem ser executados durante o tempo 
gelado. 
 
Os rebocos interiores podem ser feitos em tempo gelado, desde que os ventos frios sejam 
mantidos fora da construção e que as próprias paredes não estejam muito frias, quando o 
reboco for aplicado. Sempre que possível, as janelas devem estar fechadas e, durante os 
períodos frios, devem ser usados aquecedores/desumidificadores por ar quente. Contudo, é 
essencial que, em dias quentes e secos, as tais janelas possam ser abertas para permitirem 
que a secagem natural tenha lugar. 
 
Nunca devem ser adicionados á mistura aditivos anti-congelamento do tipo cloreto de cálcio. 
Eles provocam exsudações e eflorescências, e o seu efeito anti-congelamento nas argamassas 
é mínimo. 
 
 
 
Referências 
 
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 5628                       Código prático para alvenaria 
 
Nota técnica 3              Assentamento de alvenarias em condições de inverno  

– publicação da Brick Development Assotiation 
 
GG 34                           Construir no inverno 
                                     - publicação do Building Research Establishment 
 
 

 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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