FVM -Ficha de Verificação de Materiais
Fornecedor:
Ensaio e/ou verificação
Aspecto geral
Impurezas
Granulometria

Resultado Obtido

Aprovação:
( ) Sim
( ) Não

Material:
Qtde:
NF nº:
Data da Entrega:

Cubicagem

Responsável pelo Recebimento:
Material

Areia e Britas

Verificação

Critério de Aceitação ou Tolerância

Aspectos Gerais

Na 1º entrega do fornecedor, validar a areia colocando em um frasco de vidro ransparente uma porção de areia adicionando em seguida água e agitando-o vigorosamente
no sentido horizontal. Deixar em repouso por 20 minutos. Se a água acima da areia ficar clara, provavelmente a areia recebida tem baixos teores de impurezas orgânicas
ou de natureza argilosa. Se a água ficar muito turva, é provável que a areia seja de má qualidade, devendo-se repetir a verificação com outra amostra. Em caso de
aprovação da areia, armazenar uma amostra num frasco para efeito de comparação nas próximas entregas

Impurezas

Caso a areia ensaiada apresente excesso de impurezas, o responsável pela obra não deverá permitir a sua utilização em serviços de execução de revestimentos ou outros
de maior importância. Nesse caso é importante separar a areia de má qualidade do restante do estoque para que a mesma não seja utilizada indevidamente ou devolver o
lote.

Granulometria

Inspecionar visualmente a granulometria (areia fina, média ou grossa e pedra 1 – pedrisco, pedra 2 ou 3), cor, cheiro, existência de impurezas, matérias orgânicas, torrões
de argila ou qualquer outro tipo de contaminação. É importante lembrar que cor escura e cheiro forte caracterizam presença de matéria orgânica em excesso e neste caso
o responsável pela obra deve analisar seu uso para receber ou não a carga.

Cubicagem

A quantidade deverá ser inspecionada por meio de cubicagem da carga na carreta. Medir a profundidade média da carga na carreta por meio de um ferro redondo,
espetando-o em 3 pontos distribuídos na diagonal. Multiplicar a média das 3 alturas pelo comprimento e largura da carreta, para determinar o volume entregue.
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