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Introdução: O concreto é o segundo material mais consumido em todo o mundo
perdendo apenas para a água. É constituído por matérias primas oriundo de recursos
naturais, tais como a areia e a brita, de fáceis obtenções e manuseio, baixo custo e que
conferem boas propriedades como material na construção civil. Resistência à
compressão e trabalhabilidade são as principais propriedades do concreto. Entretanto,
apesar de ser o material mais utilizado em construção civil, o concreto não possui uma
relação estrutura – propriedade bem definida sendo sua microestrutura  a mais
complexa dentre os materiais estruturais.  Objetivo: A partir desse principio o presente
trabalho vem com o intuito de garantir que as propriedades do concreto em seu estado
fresco ou enrijecido sejam comprovadas através de seu controle tecnológico
Metodologia: Tal controle foi realizado através dos ensaios de abatimento de tronco de
cone (slump test), resistência à compressão axial e módulo de elasticidade estático,
respectivamente pelas NM 67/98, NBR 5739/07 e NBR 8522/03. O concreto ensaiado
era utilizado em lajes nervuradas durante a construção de supermercado. Resultados: O
material apresentou-se conforme as especificações de projeto possuindo, em todos os
casos, resistência à compressão superior ao estipulado (25MPa), módulo de
elasticidade superior a 26GPa e abatimento de tronco de cone entre 80 e 120mm.
Conclusão: O concreto utilizado nas lajes nervuradas durante a construção do
supermercado atende completamente as especificações de projeto garantindo a
segurança atual e futura da obra ao responder satisfatoriamente a todos os
carregamentos ao qual é solicitado.
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