
Resumo 
 
O presente trabalho aborda o estudo da composição de betões leves com agregados 

de argila expandida e da avaliação das suas potencialidades e desempenho. São 

estudadas composições para betões de classes de resistência que podem ser utilizadas 

em estruturas correntes. 

Após uma descrição das diversas vantagens e desvantagens do uso do betão leve, 

com especial ênfase para o betão leve com agregados de argila expandida, são 

mencionados os diferentes campos de aplicação do betão leve e a sua evolução 

histórica. 

É efectuada uma descrição pormenorizada dos agregados de argila expandida em 

estudo, com particular incidência nas seguintes propriedades: forma e aspecto exterior 

dos grãos, características granulométricas, baridade, massa volúmica, absorção, 

resistência dos grãos ao esmagamento e propriedades químicas. 

É realizada uma descrição dos vários métodos conhecidos para o estudo de 

composições para betões leves, descrevendo-se o método adoptado e as composições 

alvo do presente estudo. 

Na principal aplicação da presente dissertação, é efectuada, numa primeira parte, a 

análise detalhada das propriedades físicas e mecânicas para as diferentes 

composições em estudo; numa segunda parte são descritas as características relativas 

à durabilidade. São assim avaliadas a resistência à compressão, a massa volúmica, o 

módulo de elasticidade, a resistência à tracção por flexão, a aderência 

armaduras/betão, a retracção e a fluência. Na segunda parte são indicadas as 

características relativas à durabilidade dos betões em estudo, nomeadamente a 

difusibilidade de cloretos, a resistência à carbonatação, a profundidade de penetração 

de água sob pressão, a absorção capilar e a absorção por imersão. 

Neste trabalho são ainda apresentadas, de forma sistemática, os principais aspectos 

regulamentares a ter em conta no dimensionamento de estruturas em betão leve, 

comparativamente com betões normais, de acordo com o EC2. 



O benefício obtido com a utilização de betão leve em edifícios em alternativa ao uso de 

betão normal, é avaliado através da realização de dois estudos de quantidades, tendo 

se concluído por uma redução significativa de materiais estruturais (betão e aço). 

Finalmente é descrita a aplicação de uma das composições estudadas em prelajes 

utilizadas na realização de um tabuleiro de uma ponte. 

 

 

Abstract 
 
A study has been conducted in which the potential and performance of a composition of 

lightweight concrete with expanded clay aggregates are evaluated. Compositions for 

concrete of different compressive strength classes that can be used in common 

structures are studied. 

The advantages and disadvantages of the use of lightweight concrete are described, 

and special emphasis is given to lightweight concrete with expanded clay aggregates. 

The different areas in which lightweight concrete can be applied, as well as its historical 

evolution, are mentioned. 

The expanded clay aggregates in study are described in detail, particularly in what 

concerns the following properties: outside shape and aspect of the grains, particle size 

distribution, loose bulk density, particle density, capillary absorption, crushing strength 

and chemical properties. 

A description of several well-known methods to study compositions for lightweight 

concrete is made. The adopted method and the target compositions in this study are 

described as well. 

In the main application of the present dissertation, it is firstly made a detailed analysis of 

the physical and mechanical properties of the different compositions in study; secondly, 

characteristics related to durability are referred. The properties to be evaluated in the 

first part are as follows: compressive strength, density, modulus of elasticity, flexural 

strength, adherence to steel/concrete, shrinkage and creep. In the second part, the 

characteristics related to the durability of the studied concretes are indicated, namely 



chloride diffusibility, carbonation resistance, depth of penetration of water under 

pressure, capillary absorption and absorption by immersion. 

In this work are also presented systematically the main regulations to consider when 

dimensioning lightweight concrete structures, comparatively with normal concrete, 

according to the EC2. 

The benefit of using lightweight concrete in buildings instead of using normal concrete is 

evaluated by means of two quantity studies, allowing to conclude for an effective 

reduction of structural materials (steel and concrete). 

Finally, the application of one of the compositions studied in slabs used for a bridge 

deck is described. 

 


