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"Interação consciente com o ambiente natural e
construído do lugar”.
Item 02 da POLÍTICA DA QUALIDADE, DO SGQ
DO ESCRITÓRIO AURION ARQUITETURA E
URBANISMO.
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RESUMO

A presente monografia analisa a compatibilidade entre o Sistema de Gestão da
Qualidade (SGQ) ISO 9001 do escritório Aurion Arquitetura e Urbanismo e o sistema
de certificação LEED NC, Novas Construções e Grande Projetos de Renovação.
O escritório Aurion tem sua sede no Ceará e foi o primeiro do Brasil a obter a
certificação ISO 9001, em 2000, com o escopo em Projetos Industriais e Comerciais
de grande porte. Constatamos que preocupações relacionadas à sustentabilidade
sempre estiveram presentes. Neste trabalho eu tabulo a sua IT 24, uma Instrução de
Trabalho do SGQ que trata das diretrizes de projeto do escritório, e cruzo com os
Pré-Requisitos e Créditos da certificação LEED NC. O resultado é uma contribuição
direta ao escritório Aurion Arquitetura e Urbanismo, que terá uma análise critica de
seu sistema através da lente da certificação verde. Tenho esperança de que os
principais beneficiários sejam os cidadãos das gerações futuras que viverão em um
mundo projetado de maneira responsável e sustentável.
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ABSTRACT

This monograph analyzes the compatibility between the ISO 9001 Quality
Management System used at the office Aurion Architecture and Urbanism and the
certification system LEED NC - New Construction and Major Renovations.
Aurion has its headquarters office in Ceará and was the first in Brazil to obtain ISO
9001 certification in 2000, with the scope in

Industrial and Large Commercial

Projects. We found that concerns related to sustainability have always been present.
In this work I tabulates the document IT 24, a QMS work instruction that addresses
the design guidelines of the office, and cross with the prerequisites and credits of
LEED NC. The result is a direct contribution to the office Aurion Architecture and
Urbanism, which will have a critical analysis of your system through the lens of green
certification. I hope that the main beneficiaries will be citizens of future generations
who will live in a world designed in a more responsible and sustainable way.

Keywords: Architecture, Industrial Architecture, ISO 9001, LEED NC; sustainability,
Max Frota, Herbert Rocha, Aurion Arquitetura.

8

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT

Associação Brasileira de Normas Técnicas

APC

Avaliação Pós Construção

APO

Avaliação Pós Ocupação

CAD

Computer Aided Design

Projeto Auxiliado por Computador

EA

Energy and Atmosphere

Energia e Atmosfera

EQ

Indoor Environmental Quality

Qualidade Ambiental Interna

FSC

Forest Stewardship Council

Conselho de manejo florestal

IN

Innovation in Design

Inovação e Processo do Projeto

ISO

International Organization for

Associação Internacional para

Standardization

Padronização

IT

Instrução da Qualidade

LEED

Leadership in Energy and Environmental

Liderança em Energia e Projeto Ambiental

Design
LEED NC

LEED New Construction and Major

LEED Novas Construções e Grandes

Renovations

Projetos de Renovação

MQ

Manual da Qualidade

MR

Materials and Resources

RQ

Registro da Qualidade

RNC

Relatório de Não Conformidade

SGQ

Sistema de Gestão da Qualidade

SS

Sustainable Sites

Espaço Sustentável

USGBC

United States Green Building Council

Conselho Americano do Edifício Verde

WE

Water Efficiency

Uso Racional da Água

Materiais e Recursos

9

LISTA DE ILUSTRAÇÕES
Figura 01 – Sistema da Gestão da Qualidade da Aurion Arquitetura e Urbanismo27
Figura 02 – Fluxograma de Criação e Desenho do Projeto de Arquitetura Industrial
30

10

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

12

2 VISÃO GERAL SOBRE A NORMA ABNT NBR ISO 9001:2008

14

3 CERTIFICAÇÃO LEED

15

3.1. Breve histórico

15

3.2. LEED NC

16

3.2.1. SS – Espaço Sustentável

16

3.2.2. WE – Uso Racional da Água

17

3.2.3. EA – Energia e Atmosfera

17

3.2.4. MR – Materiais e Recursos

18

3.2.5. EQ – Qualidade Ambiental Interna

20

3.2.6. IN – Inovação e Processo do Projeto

21

4 O SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE (SGQ) DA AURION ARQUITETURA E
URBANISMO

22

4.1. Escopo

22

4.2. Estrutura de documentos do SGQ Aurion Arquitetura e Urbanismo

22

4.2.1. Política da qualidade

23

4.2.2. Objetivos da qualidade

23

4.2.3. Missão

24

4.2.4. Visão (até 2015)

24

4.2.5. Manual da qualidade (mq)

25

4.2.6. Procedimentos documentados

25

4.2.7. Documentos de origem externa

25

4.2.8. Instruções de Trabalho (IT)

25

4.2.9. Especificações (ESP)

26

4.2.10. Registros (RQ)

26

11

4.3. Os processos que compõem o SGQ da Aurion Arquitetura e Urbanismo

28

4.3.1. Negociação com o CLIENTE

28

4.3.2. Gestão e Criação

28

4.3.3. Gestão de recursos

28

4.3.4. Realização do projeto:

28

4.3.5. Medição, análise e melhoria

29

4.4. Objetivos dos documentos

31

4.4.1. Instruções de Trabalho (IT) da Gestão

31

4.4.2. Instruções de Trabalho (IT) da Criação

33

4.4.3. Instruções de Trabalho (IT) de Desenho

35

5 SGQ ISO 9001 AURION ARQUITETURA X LEED NC

37

5.1. Tabulação IT 24 / LEED NC

38

5.2. Considerações sobre a Tabulação IT 24 / LEED NC

49

6 CONCLUSÃO

51

REFERÊNCIAS

52

GLOSSÁRIO

53

ANEXO 01 – IT 24 – CONSIDERAÇÕES DE PROJETO
ANEXO 02 – RQ 05 – ANÁLISE CRÍTICA DE PROJETO
ANEXO 03 – CHECK LIST LEED-NC 2009

12

1 INTRODUÇÃO

A forma com que a humanidade vem se relacionando com o planeta foi posta
em cheque. O modelo não é sustentável. Dependemos muito de recursos naturais
não renováveis. Consumimos os renováveis em uma velocidade maior que a sua
capacidade de regeneração. Mudar os paradigmas se faz urgente.
As práticas construtivas reforçam o discurso acima.
As edificações geram bastante impacto no meio ambiente, tanto na sua
produção quanto em sua operação. Na construção temos grande consumo de
materiais com alto nível de energia embutida, grande consumo de materiais com alta
emissão de CO2, grande produção de entulho, grande movimentação de terra,
transporte dos materiais da construção de uma longa distância que lança muito CO2
na atmosfera, entre outros impactos. Na operação é grande consumo de energia e
de água, é grande produção de esgotos e lixo, grandes áreas de terreno são
impermeabilizadas, é grande a necessidade de locomoção das pessoas e grandes
os problemas de saúde das pessoas gerados pela poluição interna dos edifícios.
Muitos destes impactos podem ser minimizados se houver planejamento com
envolvimento dos diversos atores desta história: poder público, construtores,
empreendedores, arquitetos, engenheiros, técnicos e sociedade usuária destes
artefatos.
O planejamento é complexo. A norma ISO 9001 e o selo LEED NC, são duas
ferramentas de mercado, com reconhecimento internacional, que podem ser muito
úteis.
Minha monografia faz um estudo de caso do escritório Aurion Arquitetura e
Urbanismo, com sede no Ceará, de propriedade do arquiteto Herbert Rocha, que foi
o primeiro escritório de arquitetura do Brasil a obter certificado ISO 9001, em janeiro
de 2000. Seu escopo de certificação é Projetos Industriais e Comerciais de Grande
Porte.
O trabalho que pretendo desenvolver consiste na tabulação da IT 24,
documento do SGQ da Aurion Arquitetura e Urbanismo que lista as diretrizes de
projeto do escritório, para posteriormente cruzar estas informações com os prérequisitos e Créditos da certificação LEED NC.
No final, poderei avaliar qual a compatibilidade entre a ISO 9001 e o selo
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LEED NC , quão verde são os fundamentos do SGQ da Aurion Arquitetura e
Urbanismo, e em que distância os seus projetos estão de uma certificação
internacional LEED-NC.
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2 VISÃO GERAL SOBRE A NORMA ABNT NBR ISO 9001:2008

Desde o início do processo de industrialização mundial, sempre foram
discutidas as questões de padronizações, gerenciamento de processos e da
qualidade dos produtos.
Em 1947 é fundada em Genebra, na Suíça a ISO – International Organization
for Standardization, Organização Internacional para Padronização.
Na década de 1980, a partir da criação da União Européia, o fenômeno da
globalização se acentuou, aumentando a necessidade de normas internacionais.
O Foro Nacional de Normalização no Brasil é a ABNT, Associação Brasileira
de Normas Técnicas.
A Norma ABNT NBR ISO 9001: 2008 é uma norma que trata de Sistemas de
Gestão da Qualdade. A norma foca na satisfação do cliente através do atendimento
de seus requisitos. Estrutura a empresa organizando seus processos de forma
sistêmica, permitindo controlar cada processo e suas interligações. Permite melhorar
os processos internos, aumentar a capacitação dos colaboradores, gerir o ambiente
de trabalho, checando a satisfação de fornecedores, colaboradores e clientes. A
metodologia conhecida como PDCA (Plan-Do-Check-Act/ Planejar-Fazer-ChecarAgir) pode ser aplicada a todos os processos, trazendo para o SGQ da empresa a
perspectiva de melhoria contínua. Aplica-se a campos tão distintos quanto materiais,
produtos, processos e serviços.
Os processos têm que ser verificados periodicamente por auditorias externas.
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3 CERTIFICAÇÃO LEED

3.1. Breve histórico

LEED é a sigla para Leadership in Energy and Environmental Design,
Liderança em Energia e Projeto Ambiental. Trata-se de um sistema de certificação e
orientação ambiental de edificações. Foi criado pelo USGBC (United States Green
Building Council). Sua primeira versão foi lançada em janeiro de 1999.
O GBC Brasil é o representante oficial do LEED no Brasil.
O selo LEED é o selo verde de maior reconhecimento mundial, inclusive no
Brasil.
O GBC Brasil disponibiliza atualmente as seguintes categorias de LEED:


LEED NC – Novas construções e grandes projetos de renovação



LEED ND – Desenvolvimento de bairro (localidades)



LEED CS – Projetos da envoltória e parte central do edifício



LEED Retail NC e CI – Lojas de varejo



LEED Healthcare – Unidades de saúde



LEED EB_OM – Operação de manutenção de edifícios existentes



LEED Schools – Escolas



LEED CI – Projetos de interiores e edifícios comerciais

São seis os critérios de avaliação:


Espaço Sustentável (SS),



Uso Racional da Água (WE),



Energia e Atmosfera (EA),



Materiais e Recursos (MR),



Qualidade Ambiental Interna (EQ),



Inovação e Processo de Projeto (IN)
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3.2. LEED NC

LEED NC é a categoria que trata de Novas Construções e Grandes Projetos
de Renovação. Sua última versão é de 2009, a partir da qual listamos abaixo cada
um de seus pré-requisitos e créditos, com seu respectivo objetivo, para orientação
da análise de quão sustentável são as diretrizes do Sistema de Gestão da Qualidade
(SGQ) da Aurion Arquitetura e Urbanismo.

3.2.1. SS – Espaço Sustentável

SSPR1 – Prevenção da poluição na atividade da construção
Objetivo: Reduzir a produção da poluição gerada pelas atividades da
construção, controlando a erosão do solo, sedimentação dos cursos da água e
geração de poeiras.
SSC1 – Seleção do terreno.
Objetivo: Evitar o uso de locais não apropriados e reduzir o impacto ambiental
da implantação dos empreendimentos.
SSC2 – Densidade urbana e conexão com a comunidade.
Objetivo: Direcionar o desenvolvimento para áreas urbanas com a infraestrutura existente, proteger áreas verdes, habitat e recursos naturais.
SSC3 – Remediação de áreas contaminadas.
Objetivo: Utilizar áreas recuperadas ou promover a recuperação de áreas
contaminadas, reduzindo a pressão sobre áreas não urbanizadas.
SSC4 – Transporte alternativo.
Objetivo: Reduzir a poluição e impactos provenientes do uso de veículos.
SSC5 – Desenvolvimento do espaço.
Objetivo: Conservar áreas naturais existentes e restaurar áreas para prover o
habitat e promover a biodiversidade.
SSC6 – Projeto para águas pluviais.
Objetivo: Limitar o impacto na hidrologia local pela redução das áreas
impermeáveis, incrementando a permeabilidade no terreno e gerenciando a
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descarga de águas pluviais de tempestades, eliminando a poluição e contaminantes.
SSC7 – Redução da ilha de calor.
Objetivo: Reduzir as ilhas de calor (diferenças térmicas entre áreas verdes e
desenvolvidas), para minimizar o impacto no micro clima, no habitat humano e das
espécies locais.
SSC8 – Redução da poluição luminosa.
Objetivo: Minimizar o vazamento de luz do edifício e terreno, reduzir o brilho
gerado para aumentar o acesso visual e reduzir o impacto no ambiente noturno.

3.2.2. WE – Uso Racional da Água

WEPR1 – Redução no uso da água.
Objetivo: Reduzir em no mínimo 20% o uso de água potável, ou água de
fontes naturais ou subterrâneas no projeto do empreendimento.
WEC1 – Uso eficiente de água no paisagismo.
Objetivo: Limitar ou eliminar o uso de água potável, ou água de fontes
naturais ou subterrâneas no projeto do empreendimento, para uso na irrigação.
WEC2 – Tecnologias inovadoras para águas servidas.
Objetivo: Reduzir a geração de esgoto e a demanda por água potável e
incrementar a recarga do aqüífero.
WEC3 – Redução do consumo de água
Objetivo: Maximizar a eficiência no suprimento de água no empreendimento
de modo a reduzir a sobrecarga (fornecimento e água servida) do sistema de águas
e esgoto da concessionária.

3.2.3. EA – Energia e Atmosfera

EAPR1 – Comissionamento dos sistemas de energia
Objetivo: Verificar se os sistemas prediais de energia (climatização,
iluminação, água quente e energia limpa) estão instalados, calibrados e
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desempenhando conforme a demanda do cliente e do projeto.
EAPR2 – Performance mínima de energia.
Objetivo: Estabelecer um nível mínimo de eficiência energética para os
sistemas prediais propostos.
EAPR3 – Gestão fundamental de gases refrigerantes.
Objetivo: Redução da destruição da camada de ozônio na atmosfera, assim
como o aquecimento global.
EAC1 – Otimização da performance energética.
Objetivo: Atingir níveis crescentes de desempenho energético, acima do nível
de referência do EAPR2 - Performance mínima de energia, a fim de reduzir o
impacto ambiental e econômico associado ao uso excessivo de energia.
EAC2 – Geração local de energia renovável.
Objetivo: Encorajar a utilização crescente de energia renovável (fotovoltaica,
eólica, geotérmica, PCH, biomassa ou outras fontes alternativas) , produzida no
local, afim de reduzir o impacto ambiental e econômico associado ao uso excessivo
de energia, baseada em combustíveis fósseis.
EAC3 – Melhoria do comissionamento.
Objetivo: Iniciar o comissionamento tendo como meta a melhoria do
desempenho energético do empreendimento mais cedo, durante a fase dos projetos
e estendendo após a verificação dos sistemas.
EAC4 – Melhoria na gestão de gases refrigerantes.
Objetivo: Reduzir a destruição da camada de ozônio na atmosfera e incentivar
a aderência antecipada ao protocolo de Montreal, minimizando a contribuição para o
aquecimento global.
EAC5 – Medições e verificações.
Objetivo: Prover responsabilidade e capacidade de controle e monitoração do
consumo de energia do edifício para garantir a performance do sistema.
EAC6 – Energia verde.
Objetivo: Encorajar a utilização de fontes de energias renováveis, num saldo
de poluição zero.

3.2.4. MR – Materiais e Recursos
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MRPR1 – Depósito e coleta de materiais recicláveis.
Objetivo: Estimular a estocagem e segregação dos resíduos recicláveis,
evitando a envio destes materiais a aterros sanitários.
MRC1 – Reuso do edifício.
Objetivo: Estender a vida útil dos edifícios existentes, conservar recursos,
manter o patrimônio cultural, reduzir a produção de lixo e reduzir o impacto
ambiental associado a novos edifícios no que tange a produção e transporte de
materiais de construção.
MRC2 – Gestão de resíduos da construção
Objetivo: Desviar resíduos de construção, demolição e embalagens do aterro
sanitário e/ou depósito de lixo e incineradores. Redirecionar recursos recuperados
recicláveis ao processo de fabricação, redirecionar materiais com reuso para locais
apropriados.
MRC3 – Reuso de materiais.
Objetivo: Prover a reutilização das construções existentes e produtos,
reduzindo a geração de resíduos e poluentes oriundos das novas construções,
preservando os recursos naturais e diminuindo os impactos ambientais das
extrações e produção.
MRC4 – Conteúdo reciclado.
Objetivo: Incrementar a demanda por materiais reciclados, reduzindo extração
dos recursos naturais e aumentando a vida útil dos materiais e insumos, reduzindo o
impacto gerado na extração e produção de novos materiais.
MRC5 – Materiais regionais.
Objetivo: Aumentar a demanda por produtos e materiais de construção que
são extraídos, fabricados na região e com isto apoiando a economia regional e
reduzindo impactos ambientais resultantes de transporte.
MRC6 – Materiais de rápida renovação.
Objetivo: Reduzir o uso e o descarte de matéria bruta finita e materiais de
longo ciclo de renovação, substituindo os mesmos por materiais de rápida
renovação.
MRC7 – Madeira certificada.
Objetivo: Encorajar o gerenciamento florestal ambientalmente responsável.
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3.2.5. EQ – Qualidade Ambiental Interna

EQPR1 – Desempenho mínimo da qualidade do ar interno.
Objetivo: Estabelecer o desempenho mínimo de qualidade do ar interior dos
edifícios e com isto contribuir para o conforto e o bem estar dos usuários.
EQPR2 – Controle da fumaça do cigarro.
Objetivo: Minimizar a exposição dos ocupantes do espaço de locação,
superfícies internas e sistemas à fumaça de cigarro no ambiente.
EQC1 – Monitoração do ar externo.
Objetivo: Prover capacidade de monitoração do sistema de ventilação para
ajudar a sustentar o conforto e o bem estar dos ocupantes.
EQC2 - Aumento da ventilação.
Objetivo: Prover ventilação adicional de ar para melhorar a qualidade do ar
interno de maneira a melhorar o conforto, bem estar e a produtividade dos
ocupantes.
EQC3 – Plano de gestão de qualidade do ar.
Objetivo: Reduzir problemas na qualidade do ar interno, resultante do
processo de construção/renovação de maneira a ajudar a manter o conforto e o bem
estar dos trabalhadores da construção e ocupantes do empreendimento.
EQC4 – Materiais de baixa emissão.
Objetivo: Reduzir a quantidade de contaminantes do ar interior que possuam
odor potencialmente irritante, forte ou que possam causar lesão, desconforto ou mal
estar aos usuários, instaladores e operários da construção.
EQC5 – Controle interno de poluentes e produtos químicos.
Objetivo: Minimizar a exposição dos usuários do edifício à partículas
potencialmente perigosas e poluição química.
EQC6 – Controle de sistemas.
Objetivo: Prover um alto nível de controle do sistema de iluminação para
ocupantes individuais e grupos específicos em espaços multi ocupados (por ex.:
salas de aula e reunião) para promover produtividade, bem estar e conforto dos
ocupantes do prédio.
EQC7 – Conforto térmico.
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Objetivo: Prover um ambiente confortável termicamente, para incrementar a
produtividade e bem estar dos ocupantes.
EQC8 – Iluminação natural e paisagem.
Objetivo: Prover aos ocupantes uma conexão com luz natural e vista
externas, entre o exterior e o interior, dentro das áreas regularmente ocupadas no
empreendimento.

3.2.6. IN – Inovação e Processo do Projeto

INC1 – Inovação no projeto.
Objetivo: Prover as equipes de projetos a oportunidade de obtenção de
pontos devido aos desempenhos excepcionais acima do conjunto de requisitos do
LEED Green Building Rating System e/ou desempenho inovador em categorias não
especificamente atendidas pelo Green Building.
INC2 – Profissional acreditado LEED
Objetivo: Para apoiar e incentivar a integração do processo de projeto aos
requisitos do sistema LEED e facilitar o processo de aplicação e certificação.
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4 O SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE (SGQ) DA AURION ARQUITETURA
E URBANISMO

O escritório Aurion Arquitetura e Urbanismo, de propriedade do arquiteto
Herbert Rocha, tem sede no Ceará e foi o primeiro escritório de arquitetura do Brasil
a obter certificação ISO 9001, em janeiro de 2000.
Segundo Herbert Rocha, a motivação inicial para implantação de um SGQ em
seu escritório foi a necessidade de controlar melhor as informações dos projetos. O
início da montagem desde sistema foi em 1998. Gradativamente os requisitos da
norma foram sendo implementados no cotidiano da empresa. A certificação foi um
processo natural e espontâneo, pois já refletia as práticas. O trabalho de maneira
sistêmica virou cultura.

4.1. Escopo

A Aurion Arquitetura e Urbanismo tem o seu Sistema de Gestão da Qualidade
voltado aos Projetos Industriais e Comerciais de grande porte, (prédios com infraestrutura, docas, escritórios, depósitos, refeitórios, estacionamentos, etc) em todas
as suas atividades, inclusive as built, e de forma permanente.
O seu Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) atende a todos os requisitos
da Norma ISO 9001, versão 2008, exceto o item 7.5.2, pois a saída resultante dos
processos de produção e fornecimento de serviços são facilmente verificados por
inspeção, monitoramento ou medição subseqüente.

4.2. Estrutura de documentos do SGQ Aurion Arquitetura e Urbanismo
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4.2.1. Política da qualidade

É definida pela gerência e divulgada em todos os níveis da organização
através de cartazes:
“Satisfazer as necessidades do cliente com:


Melhoria contínua das soluções arquitetônicas



Interação consciente com o ambiente natural e construído do lugar



Melhoria contínua da eficácia do sistema de gestão da qualidade”

4.2.2. Objetivos da qualidade

São definidos a partir da política da qualidade:


Satisfação do cliente – obtida através do APC (Avaliação Pós
Construção) e do APO (Avaliação Pós Ocupação).



Adequação do edifício ao seu uso – atingida através da análise do
APO (avaliação pós-ocupação). O contato com o cliente também
pode ser feito através de telefonema e posteriormente registrado no
questionário. Os questionários devem ser salvos em pastas próprias
em meio eletrônico e periodicamente deve ser atualizado o registro
geral – RQ 58. A meta está estabelecida no RQ 58.



Adequação do projeto à construção – atingida através das
considerações projetuais e evidenciada no APC (Avaliação Pós
Construção) preenchida pelo construtor, ou através de visita da
Criação ou Gerente de Projetos.



Melhoria Contínua das Soluções Arquitetônicas – medido através
do RQ 05. O arquiteto responsável pelo projeto deve registrar e
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justificar pelo menos uma solução arquitetônica que agregue valor
para o cliente.


Atender a legislação vigente de cada lugar - atingida através da
aprovação dos projetos nos órgãos competentes.



Comprometimento com a melhoria contínua da eficácia do SGQ Atingida através do adicionamento contínuo de valor às partes
interessadas (Cliente, Fornecedores, Colaboradores, Acionistas e
Sociedade.) Indicadores de medição:
o Clientes : através de soluções arquitetônicas dos últimos 16
projetos, permitindo ao cliente ganhar espaço, tempo e custo
sem detrimento da qualidade;
o Fornecedores e Colaboradores: através das avaliações de
desempenho da criação, do desenho, auxiliar administrativa,
da topografia, da maquete eletrônica.
o Acionistas: A lucratividade anual atingida através do aumento
do patrimônio líquido anual descontado a inflação.
o Sociedade: através da realização de cursos com formadores
de opinião.

4.2.3. Missão

É definida pela gerência e divulgada através de cartazes:
“Propor soluções arquitetônicas para adequar o espaço ao homem e ao lugar”

4.2.4. Visão (até 2015)
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É definida pela gerência e divulgada através de cartazes:
“Ser uma empresa de arquitetura com referência de qualidade em:


Indústria e Comércio de Grande Porte;



Desenho Urbano;



Gerenciamento de Projetos”.

4.2.5. Manual da qualidade (MQ)

4.2.6. Procedimentos documentados

4.2.7. Documentos de origem externa

São todos os documentos não gerados pelo SGQ da Aurion Arquitetura e
Urbanismo, mas que são utilizados por ele tais como: normas, leis, portarias,
regulamentos, especificações de cliente.

4.2.8. Instruções de Trabalho (IT)

São instruções que determinam a forma de se executar uma atividade e
geralmente estão localizadas onde se executa essa atividade.
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4.2.9. Especificações (ESP)

São os documentos gerados pelo SGQ da Aurion Arquitetura e Urbanismo
que estabelecem requisitos.

4.2.10. Registros (RQ)

Fornecem evidência de atividades realizadas.
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O SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DA AURION ARQUITETURA E
URBANISMO

Figura 01 – Sistema da Gestão da Qualidade da Aurion Arquitetura e Urbanismo
Fonte: Manual da Qualidade do SGQ da Aurion Arquitetura e Urbanismo
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4.3. Os processos que compõem o SGQ da Aurion Arquitetura e Urbanismo

4.3.1. Negociação com o cliente

Onde são entendidos os requisitos do cliente e acertadas as condições
comerciais. Durante esta fase são determinados e analisados criticamente os
requisitos relacionados ao produto (projeto arquitetônico industrial e comercial de
grande porte).

4.3.2. Gestão e Criação

Onde são definidas as responsabilidades e autoridades de cada envolvido. O
arquiteto projetista define o plano de desenvolvimento do projeto, registrando este
plano nos registros correspondentes, orientando-se pela proposta.

4.3.3. Gestão de recursos

Onde são definidos os recursos necessários à execução dos projetos de arquitetura,
incluindo recursos humanos, infra-estrutura e ambiente de trabalho.

4.3.4. Realização do projeto:

Criação do Projeto – Onde o arquiteto cria o projeto, auxiliado pelo
desenhista, baseado em critérios pré-estabelecidos.
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Desenho do Projeto – Onde o desenhista registra a criação do arquiteto. Este
desenho é elaborado no computador e segue critérios pré-estabelecidos e é
acompanhado pelo arquiteto. Durante este processo é comum o contato com o
cliente para situá-lo quanto ao desenvolvimento do projeto.
Gestão do Projeto - Onde o setor gestão e criação controlam o processo
financeiro, através da proposta.
Os processos de criação e desenho do projeto são geralmente divididos em
três etapas, conforme o fluxograma contido na figura 02. Este processo termina com
a entrega das etapas ao cliente, conforme seus requisitos.

4.3.5. Medição, análise e melhoria

Durante todos os processos são feitas medições e análises, visando a
melhoria contínua do SGQ e o aumento da satisfação do cliente. Instruções de
trabalho e registros pertinentes comprovam as medições, análises e melhorias.
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Figura 02 – Fluxograma de Criação e Desenho do Projeto de Arquitetura Industrial
Fonte: Manual da Qualidade do SGQ da Aurion Arquitetura e Urbanismo
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4.4. Objetivos dos documentos

Listamos a seguir as IT’S(Instruções de Trabalho) e seus objetivos. Nossa
intenção é propiciar uma visão geral dos processos que são controlados pelo SGQ,
bem como de suas

interligações. Cada documento nomeado abaixo possui

orientações detalhadas com passo a passo necessário para que se atinja os
objetivos traçados:

4.4.1. Instruções de Trabalho (IT) da Gestão

IT

Título

IT 01 Sistema de Gestão da Qualidade

Objetivos do documento
Delinear a estrutura da documentação
utilizada

no

SGQ

para

Projetos

Industriais da Aurion Arquitetura e
Urbanismo
IT 02 Competência, conscientização e
treinamento

Estabelece as competências para o
pessoal que atua nas áreas de criação
e desenho.

IT 03 Análise crítica dos requisitos do
projeto industrial

Assegurar a completa compreensão
dos requisitos do cliente, a negociação
das divergências encontradas e a
verificação da capacidade da empresa
em atendê-los.
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IT 04 Elaboração de proposta

Padronizar a apresentação de
propostas dirigidas aos clientes de
projeto industrial.
Garantir que todos os itens negociados
com o cliente estejam contemplados na
proposta.

IT 05 Plano de proposta

Definir os requisitos para elaboração e
entrega da proposta.

IT 07 Preenchimento de protocolo de
informação técnica

Orientar o preenchimento correto do
RQ 51 - Protocolo de Informação
Técnica

IT 08 Prenchimento de RNC

Instruir sobre o correto preenchimento
do relatório de não-conformidades.

IT 09 Preenchimento de RAP

Instruir sobre o correto preenchimento
do Relatório de Ações Preventivas.

IT 10 Comunicação com o cliente

Definir os Serviços Associados que
podem ser realizados pela Aurion
Arquitetura e Urbanismo no Projeto
Industrial e estabelecer a forma de
executá-los.

IT 11 Processos de monitoramento

Identificar

as

técnicas

estatísticas

utilizadas para controle de variáveis do
processo

do

Projeto

Industrial

da

Aurion Arquitetura e Urbanismo
IT 12 Procedimento de aquisição

Estabelecer os critérios de aquisição e
avaliação dos subcontratados para
garantir
adquirido.

a

qualidade

do

que

é
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IT 13 Propriedade do cliente

Garantir que os produtos fornecidos
pelo

cliente

especial

no

recebam
que

um

diz

cuidado

respeito

a

manuseio e armazenagem.
IT 14 Identificação e rastreabilidade

Estabelecer e manter formas de
identificação das pranchas e desenhos
bem como possibilitar a rastreabilidade
das mesmas.

IT 15 Situação do produto

Identificar as pranchas de modo a
deixar claro sua situação no que se
refere aos requisitos de monitoramento
e medição.

IT 17 Preservação do produto

Estabelecer padrões de manuseio,
armazenagem, embalagem,
preservação e entrega dos produtos
do Projeto Industrial.

IT 32 Responsabilidade e autoridade

Definir as responsabilidades gerais e
específicas, bem como a autoridade,
ao pessoal da Gestão, da Criação e do
Desenho.

4.4.2. Instruções de Trabalho (IT) da Criação

IT

Título

IT 15 Situação do produto

Objetivos do documento
Identificar as pranchas de modo a deixar
claro sua situação no que se refere aos
requisitos de monitoramento e medição.
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IT 16 Inspeção e ensaios

Estabelecer critérios e pontos de inspeção
no processo do Projeto Industrial para
garantir que as pranchas sejam
inspecionadas em todas as etapas do
projeto antes de serem entregues ao
cliente.

IT 17 Preservação do produto

Estabelecer padrões de manuseio,
armazenagem, embalagem, preservação e
entrega dos produtos do Projeto Industrial.

IT 19 Controle de projeto

Obter durante o processo de criação,
projetos industriais viáveis, baseado nas
melhores técnicas de concepção e que
atendam plenamente às necessidades e
expectativas dos clientes.

IT 20 Controle de processo

Obter durante o processo de elaboração de
pranchas a garantia que o projeto (Criação)
está representado conforme especificado e
seguem as normas aplicáveis.

IT 21 Plano para execução de Estudo
Preliminar (EP)
IT 22 Plano para execução de
Anteprojeto (AP)
IT 23 Plano para execução de Projeto
Executivo (PE)

Definir os requisitos para desenvolvimento
da etapa do Estudo Preliminar.
Definir os requisitos para desenvolvimento
da etapa do Anteprojeto.
Definir os requisitos para desenvolvimento
da etapa do Projeto Executivo.
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IT 24 Considerações de projeto

Orientar o projetista, arquiteto ou gerente
de projeto quanto aos aspectos a serem
considerados no Projeto Industrial para
garantir que todos os itens aqui
relacionados sejam contemplados quando
da criação.

IT 26 Legenda para correção de desenho Estabelece
significados,

os

símbolos

assinalados

e
na

os

seus

prancha,

quando há necessidade de corrigir o
desenho.

4.4.3. Instruções de Trabalho (IT) de Desenho

IT

Título

IT 15 Situação do produto

Objetivos do documento
Identificar as pranchas de modo a deixar
claro sua situação no que se refere aos
requisitos de monitoramento e medição.

IT 16 Inspeção e ensaios

Estabelecer critérios e pontos de inspeção
no processo do Projeto Industrial para
garantir que as pranchas sejam
inspecionadas em todas as etapas do
projeto antes de serem entregues ao
cliente.

IT 17 Preservação do produto

Estabelecer padrões de manuseio,
armazenagem, embalagem, preservação e
entrega dos produtos do Projeto Industrial.
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IT 18 Método de processo de desenho

Definir o método de elaboração de
desenho, usando CAD.

IT 20 Controle de processo

Obter durante o processo de elaboração de
pranchas a garantia que o projeto (Criação)
está representado conforme especificado e
seguem as normas aplicáveis.

IT 25 Padronização de arquivos
eletrônicos

Convencionar a padronização da estrutura
eletrônica dos arquivos para garantir e
facilitar sua identificação e rastreabilidade.

IT 26 Legenda para correção de desenho Estabelece
significados,

os

símbolos

assinalados

e
na

os

seus

prancha,

quando há necessidade de corrigir o
desenho.
IT 27 Nomenclatura de esquadrias standards
IT 28 Definição dos limites do cad

Convencionar desenhos Standards dos
projetos da Aurion Arquitetura eUrbanismo
Definir os limites padrão a serem utilizados
nos desenhos do CAD conforme tabela
abaixo.

IT 29 Padronização de layers

Padronizar os layers na elaboração dos
desenhos em CAD.

IT 30

Levantamento de edificações-

Padronizar os métodos de levantamento de

asbuilt

edificações.

IT 31 Preenchimento do carimbo

Instruir sobre o correto preenchimento do
carimbo na prancha.
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IT 32 Responsabilidades e autoridades

Define as responsabilidades e
competências necessárias para executálas em todas os cargos da Aurion
Arquitetura e Urbanismo;Auxilia na seleção
de pessoal a ser contratado; Ajuda na
elaboração do plano de treinamento.

IT 33 Treinamento

Estabelece formas de fazer os
treinamentos da Aurion Arquitetura e
Urbanismo acontecerem.

IT 34 Prazos

Estabelece formas de preencher o
documento RQ 54 da Aurion Arquitetura e
Urbanismo que controla as datas de
entrega dos desenhos da criação e do
desenho e a data de entrega do projeto
para o cliente.

5 SGQ ISO 9001 AURION ARQUITETURA X LEED NC

Após estudo do SGQ da Aurion Arquitetura e Urbanismo e entrevista com seu
proprietário, o arquiteto Herbert Rocha, identificamos que a IT 24 – Considerações
de Projeto era o documento mais apropriado para os propósitos desta monografia. O
documento pode ser lido na íntegra, com seu formato original, no anexo 1.
Nela estão contidas as diretrizes de projeto do escritório. Todo arquiteto que
trabalha para a Aurion Arquitetura é treinado e capacitado para usá-lo. Os projetos
só saem do escritório após a verificação de todos os requisitos listados. A evidência
objetiva desta verificação é feita usando o RQ 05 – Análise crítica de projeto,
documento encontrado no anexo 2.
Tabulei a IT 24, como pode ser visto logo abaixo, iniciando a numeração pelo
mesmo número usado no documento original, ou seja, 3. A intenção é facilitar o
retorno das conclusões para possível ajuste e adequação da IT 24.
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Criei duas colunas. Na primeira estão os requisitos da IT 24. À medida que fui
lendo o check list do LEED NC, fui preenchendo a segunda coluna, colocando os
seus Pré-Requisitos e Créditos no local onde ele poderia ser atendido pelo SGQ da
Aurion. Nomeei os Pré-Requisitos como PR e Créditos como C, somando-os às
siglas dos critérios LEED.
Exemplo 1: SSPR1 = Espaço Sustentável, Pré-Requisito 1.
Exemplo 2: EAC5 = Energia e Atmosfera, Crédito 5.

5.1. Tabulação IT 24 / LEED NC

3 ASPECTOS A CONSIDERAR NO PROJETO
3.1.

GRUPO - OBJETO INDIRETO

3.1.1.

NECESSIDADES EXPLÍCITAS

LEED-NC

3.1.1.1. Levar em consideração os itens do checklist de proposta - SSPR1/
RQ04 ou documento equivalente.

EAPR1/

Considerar as demandadas do cliente e viabilizá-las em EAPR2/
relação às demais partes interessadas (acionistas, EAPR3/
sociedade, colaboradores e fornecedores)

EAC1/ EAC2/
EAC3/ EAC4/
EAC5/ EAC6/
MRC1/MRC2/
MRC3/ MRC4/
MRC5/ MRC6/
MRC7/EQPR2/

3.1.2.

AGREGAÇÃO DE VALOR ARQUITETÔNICO

3.1.2.1. Atendimento das necessidades implícitas.

SSPR1/

Considerar e REGISTRAR aspectos do projeto onde o EAPR1/
cliente possa sentir valor, podendo ser:

EAPR2/



agregação de valor de imagem da sua empresa;

EAPR3/



adequação arquitetônica que seja mais econômica ou MRC1/
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mais funcional;

MRC3/ MRC4/

 ou qualquer melhoria de projeto em relação à situação MRC5/ MRC6/
existente do cliente.

MRC7/
EQPR2/
EQC1/

3.1.3.

IMPACTO AMBIENTAL

3.1.3.1

Analisar restrições legais do terreno.

SSC1/ SSC2/

 Esses fatores se tornam mais relevantes quando a SSC3/
Aurion compartilha com o cliente a escolha do terreno.
 Checar a viabilidade do uso do solo (plano diretor)

SSC5.1/
SSC5.2/

 Checar a legislação ambiental e atender as restrições
(uso industrial)
3.1.3.2. Desmatamento.
 Evitar ao máximo a supressão vegetal nativa.

SSC2/
SSC5.1/
SSC5.2/
SSC7.1/
SSC7.2/

3.1.3.3. Recursos Hídricos
 Evitar ao máximo desvios de córregos.

SSC1 /
SSC5.1/
SSC6.1/
SSC6.2/

3.1.3.4. Emissão de gases e partículas

SSC4.3/

 Orientar a planta de modo a descarregar as emissões a SSC7.1/
sotavento do complexo evitando o público interno e a EQPR1/
vizinhança.

EQC1/

 Caso necessário, propor área para renque de proteção EQC5/
vegetal.
3.1.3.5

ISO 14001

SSC6.1/

 Definir corpo hídrico receptor de efluentes x reuso

SSC6.2/

 Definir abastecimento de água

WEPR1/

 Terraplenagem:

WEC1/
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Jazida licenciada x bota-fora em local apropriado

WEC2/

 Implantar depósito e processamento de resíduos. Plano WEC3/
MRPR1/

de Gerenciamento de Resíduos.
 Observar áreas de manutenção: Lavagem e limpeza de

MRC2/

máquinas e equipamentos e peças devem ter caixa
separadora de óleo.
 Buscar reuso das águas
 Observar locação de separadores (grelhas, filtros,
caixas, etc)
 Usar Poke-yoke = Dispositivos a prova de falhas
(separadores e diques)
 Propor área para Coleta seletiva (definição de áreas)

3.1.4.

HUMANIZAÇÃO DO AMBIENTE

3.1.4.1. Conforto térmico

SSC7.1/

 Otimizar ventilação natural

SSC7.2/

 Otimizar Insolação x sombreamento.

EAPR2/

 Nos interiores, buscar predominância de cores frias EAPR3/
EAC1/

(sensação térmica).
 Especificar materiais mais frios (isolamento x

EQPR1/
EQC2/

condutibilidade térmica).
 Observar vedação do prédio quando for necessário
condicionamento artificial. Discutir com projetista
complementar Temperatura x Umidade x Ventilação
3.1.4.2. Conforto Acústico
 Isolar na equipamentos na fonte (quando for o caso)
(Moinhos,

injetoras,

bambories,

geradores,

compressores,etc.)
 Usar isolamento paisagístico entre prédios.
 Proteger salas de apoio à produção
3.1.4.3. Conforto Visual
 Harmonizar cores do ambiente
 Evitar excesso de informação visual

SSC8/ EQC8/
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 Considere que já existirão as cores de segurança da
ABNT -NBR-6493
 Buscar conforto lumínico
 Procurar iluminação natural evitando ofuscamento
 Comunicação Visual – sinalização de segurança
3.1.4.4. Ergonômico

-

Relação

homem

x

mobiliário

equipamentos
 Bancadas e “mobiliário urbano” acessíveis.
 Itens de vestiário e WC acessíveis.
 Esquadrias (observar portões fora do padrão para que
tenham manuseio leve)
 Bicicletário
 Degraus e rampas.
3.1.4.5. Adaptação p/ pessoas com dificuldades de locomoção
Observar especialmente os seguintes itens:
 WC
 Rampas
 Pias
 Bebedouros
 Acesso do refeitório
3.1.4.6. Adaptação p/ pessoas com dificuldades visuais
 Pisos táteis nos passeios externos: Estriados indicando direção livre; De Botões - sempre que
houver obstáculo ou mudança de sentido da
caminhada.
3.1.4.7. Segurança
 Imprescindível: prever Guarda corpo e corrimãos de
escada nas plataforma de docas
 Facilitar Rotas de fuga.
 Evitar pisos muito lisos e cerâmicas “antiderrapantes
esmaltadas”
 Prever proteção da escada da caixa d’água.

x SSC4.2/
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3.2.

GRUPO - OBJETO DIRETO

3.2.1.

PARTIDO ARQUITETÔNICO

LEED-NC

Prioridade a seguir: 1.ºDeterminações do cliente, 2.ºSituação do terreno,
3.°Intenção do arquiteto
3.2.1.1

Determinações do cliente – mantém interface com
necessidades explícitas
 Imagem coorporativa
 Necessidade estética

3.2.1.2. Intenção plástica do arquiteto - mantém interface com EAC1/ MRC1/
necessidades implícitas
 Preferências construtivas da Aurion:
 Modulação e repetição de soluções.
 Materiais aparentes
 Pré-fabricado
 Sombreamento das fachadas
 Separação das estruturas de fechamento e cobertura
para vãos > 30m.
 Preferir ventilação natural - Mantém interface com
emissão de gases e partículas
 Facilitar manutenção predial - Sugerir instalações
aparentes
 Relação custo x benefício
3.2.2.

RELAÇÃO CUSTO X BENEFÍCIO

3.2.2.1

A melhoria contínua deve atender preferencialmente as
relações registradas no RQ 04 do projeto
 Prazo da obra.
 Preço da obra.
 Facilidade de manutenção.
 Segurança patrimonial.
 Estética.
Conforto ambiental.

3.2.3.

LEGISLAÇÃO

EQPR1/
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3.2.3.1. Referente a:

SSC1/ SSC2/

 Normas de Distritos Industriais

SSC5.1/

 Prefeituras.

SSC5.2/

 Órgãos do meio ambiente.
 Corpo de Bombeiros
 Concessionária de energia.
 Departamento de estradas
3.2.4.

LAYOUT

3.2.4.1. Adequação da obra ao lay out industrial.
Entender o lay-out para:

EAPR2/
EQPR1/

 Otimizar percursos,
 Prever ampliações,
 Aproveitar ventilação natural.
3.2.4.2. Logística
 Vãos ótimos para locação de porta pallets: 22,5m,
27,5m e 32,7m
3.2.4.3. Flexibilidade
 Evitar construções fixas no interior dos galpões.
3.2.5.

CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E VEÍCULOS

3.2.5.1. Pessoas

SSC4.1

 Evitar que se cruzem com veículos

SSC7.1/

 Otimizar o percurso

SSC8/

 Evitar aglomeração junto a via de veículos.
 Buscar proteção para a chuva
 Acessibilidade
 Pisos em Pedra Portuguesa e blokrete são rápidos de
construir mas não atendem aos padrões de
acessibilidade
 Utilizar piso antiderrapante tátil em áreas externas e
rampas
3.2.5.2. Veículos

SSC4.3/

 Raios ideais de manobra: 15m p carreta e docas de SSC4.4/
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30m

SSC7.1/

 Inclinações máximas: < 8,5% para arranque.
 Pistas de aceleração e desaceleração: > 50m de
extensão
 Áreas de estacionamento: Modulação 7,5m x5m
 Largura das pistas: Mínimo: 4,5m p 1 veículo. 7,00m p
2 veículos.


Pé direito de coberturas e/ou passarelas devem estar
recuados do meio-fio: Risco de danos por carretas



Definir pavimentação: Ideal: piso de concreto. Se tiver
que ser paralelepípedo sugerir paginação radial em
áreas de manobra. Evitar asfalto para estacionamento
devido ao óleo que pinga.

3.2.6.

INSOLAÇÃO

3.2.6.1. Orientação

EAPR2/

 No galpão de produção: Ventilação é prioritária
 Nos

prédios

auxiliares:

Prioridades:

1.Fluxo

EAC1/
da

atividade, 2.Ventilação, 3.Insolação
3.2.6.2. Proteção contra insolação

EAPR2/

 No galpão de produção e refeitório: fazer estudo dde EAC1/
insolação do Sketchup ou AutoCAD.
 Nos prédios auxiliares: Em áreas onde há permanência
de pessoas no poente, propor paredes duplas com
isolantes
3.2.6.3. Iluminação

EAPR2/

 Zenital e indireta. Em telha trapezoidal propor 1 faixa EAC1/ EQC8/
de 50cm de telha translúcida a cada 6m ou 7,5m entre
tesouras. Em telha zipada propor entre tesouras domus
de 1,2m x 2,4m em policarbonato prismático.
3.2.7.

SEGURANÇA PATRIMONIAL

3.2.7.1. Controles de acesso
 Buscar o menor n.º de postos de controle.
 Acesso alternativo a piquetes sindicais e obras.

45

3.2.7.2. Controles de visuais

SSC8/

 Buscar postos de controle (guarita) com melhores
visuais possíveis
 Evitar que as áreas administrativas fiquem devassadas
para o exterior.
3.2.7.3. Preocupações contra vandalismo
 “Mobiliário urbano” deve ser resistente.
 Barreiras anti-piquetes (bolha, zona de transição,
vestíbulo etc)
 Nos vestiários e banheiros: Separar zona de armários
por

turno

com

acesso

comum

aos

chuveiros.

Especificar torneira de fecho automático; bancada de
aço inox e papel higiênico de rolo grande.
 Paisagismo externo. Evitar seixos rolados e pedras que
possam ser arremessadas
3.2.7.4. Seguradora
 Evitar materiais considerados perigosos. Ex: PVC em
áreas populosas.
 Identificação das áreas de risco. Separação dos
prédios de risco.
 Paredes

corta-fogo

podem

ter

as

seguintes

espessuras: 9cm se for de bloco de concreto cheio com
concreto magro ou 20cm

se for de alvenaria sem

preenchimento.
3.2.8.

PROTEÇÃO CONTRA INSETOS E ANIMAIS

3.2.8.1.  Requer climatização (neste caso especificar telha com
isolamento termo-acústico e chapa lisa no interior.)
 Usar telas anti-mosquito (aço inox ou fibra revestida de
PVC)
 Evitar lanternins
 Usar cercas vivas
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3.3.

GRUPO

-

VIABILIZAÇÃO

DO

OBJETO LEED-NC

ARQUITETÔNICO
3.3.1.

SISTEMA CONSTRUTIVO

3.3.1.1

Levar em consideração os aspectos ergonômicos da MRC2/ EQC3/
construção.
 ERGO = Trabalho
 A relação homem x equipamento x obra A obra é fácil
de construir?
 A execução é racional?
 A Especificação de materiais deve prever tecnologia
rápida. Se for para uso humano, usar materiais leves.
Se o uso de pré-moldado for viável ver condições de
acesso dos guindastes.

3.3.1.2. Piso Industrial
 Extremo do piso industrial é sempre crítico e sujeito a
quebrar
o Qual a solução do extremo do piso?
o Piso chega em baixo da parede?
o Piso é isolado da parede do perímetro?
o Observar proteção do piso da doca contra choques
de caminhões: cantoneira, madeira, borracha, pneu
etc.
o Definir com calculista ao final do Estudo Preliminar
 Juntas de dilatação
o Junta paralela à parede
o Evitar juntas ortogonais aos planos de parede
o Preferir juntas coladas aos pilares
o Soleiras: Quando há juntas paralelas às paredes
que dividem salas e apoio e galpão de produção as
soleiras devem ser maiores que a largura das
paredes. Observar complementos que evitam
recortes no piso.

EQC4/
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 Altura do piso:
o Predefinir com calculista para informar à
terraplenagem.
3.3.1.3. Fechamento Vertical

EAC1/ MRC2/

 Telha x parede

EQPR1/

 Pilares x paredes

EQC8/

 Esquadrias x paredes
 Painéis e divisórias
o Definir modulação conjugando com tijolo aparente
ou painel pré-fabricado para otimização de cortes e
paginação de blocos.
o As alturas de alvenarias abaixo de vigas devem ser
múltiplas de 20cm + 01cm da junta inicial
3.3.1.4. Cobertura
 Pilares
o Vãos otimizados da estrutura: múltiplos de 6m ou
7,5m
 Estrutura (vigas mestras, treliças, tesouras)
o Vãos ótimos de Vigas Mestras 30m a 37,5m
 Telha
o Evitar telhado curvo de telha aço trapezoidal.
o Em telhado curvo usar telha ondulada de alumínio
o Para planos maiores que 20m de extensão preferir
telha zipada.
3.3.1.5. Estanqueidade
 Usar relação de beiral 3 de balanço x 1 de abertura
vertical
3.3.2.

TERRAPLENAGEM

3.3.2.1. Definir cotas de piso do Plano Diretor a partir da cota
média do terreno

SSC7.2/
EAC1/ MRC2/
EQC8/
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 Verificar acesso ao terreno. Rampas de subida de
caminhão (parada e arranque) devem ser < 8,5%
3.3.2.2. Sondagem / Corte / Aterro

SSC1 /

 Identificar rochas para evitar cortes.

SSC6.1/

 Identificar lençol freático para evitar rebaixamento e SSC6.2/
sistema de esgoto
3.3.2.3. Platôs / Muro de arrimo
 Representar com layer específico
3.3.2.4. Taludes. Representar no desenho sempre que possível
3.3.2.5. Cotas de travessia de vias
 Níveis imprescindíveis determinados pela arquitetura
 Evitar pontos de coleta de drenagem nas travessias de
pedestres
3.3.2.6. Respeitar drenagem natural

SSC1 /
SSC5.1/
SSC6.1/
SSC6.2/

3.3.3.

COMPATIBILIZAÇÃO COM PROJETOS COMPLEMENTARES
O

estudo

preliminar

aprovado

deve

ser

enviado

aos

projetistas

complementares
3.3.3.1

Terraplenagem.
Pode ser contratada consultoria para definição de raios de
manobras especiais.
Adequar arquitetura a:
 Platôs: limites e cotas
 Arruamento: Largura,Cotas nas travessias e docas,
rampas, pavimentação.
 Muro de arrimo

3.3.3.2

Estrutura metálica
 Especificação da estrutura
 Locação dos pilares
 Prancha com corte da estrutura metálica

SSC7.2/
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 Grid suspenso para instalações
3.3.3.3

Instalações

SSC6.1/

 Lay-out das utilidades

SSC6.2/

 Descida das pluviais (verificar descidas na frente das

SSC8/
EAPR2/

janelas)
 Bebedouros

EAC1/

 Hidrantes
 Criar nichos dos quadros elétricos
 Compatibilização das caixas de visita de drenagem e
águas pluviais
3.3.3.4. Concreto
 Posição dos pilares
 Seção dos pilares
 Detalhe do módulo estrutural do plano de vedação
(Fachada, corte, planta)

5.2. Considerações sobre a Tabulação IT 24 / LEED NC

Finalizado o preenchimento da tabela, notamos requisitos da IT sem nenhuma
anotação de Pré-Requisito e Crédito LEED. Entendemos que a justificativa se
encontra na especialização do escritório. Muitos destes itens são reflexos da
experiência acumulada desenvolvendo projeto de obras industriais. Anotações muito
valiosas para o bom resultado final da obra, mas muito específicas sem relevância
para o LEED.
Notamos também que alguns Pré-Requisitos e Créditos LEED NC não se
aplicam diretamente ao Projeto de Arquitetura, como é o caso do SSPR1 –
Prevenção da poluição na atividade da construção.

Para serem atendidos

pressupõe a responsabilidade de diferentes atores, como o empreendedor, o
construtor, e engenheiros dos projetos complementares. Nestes casos, anotamos
dentro dos requistos 3.1.1- Necessidades explícitas e/ou 3.1.2 – Agregação de valor
arquitettônico, pois entendemos que são canais do SGQ para se registrar um

50

requisito do cliente quando este ainda não está previsto na IT.
O critério Energia e Atmosfera (EA) trata de Comissionamento, um serviço
novo para o qual existem poucos profissionais disponíveis no mercado nacional. O
SGQ da Aurion, através de seus questionários, pode auxiliar bastante a montar os
requisitos do cliente para o comissionamento.
O critério Materiais e Recursos (MR) tem ligação direta com o Projeto de
Arquitetura. Na IT 24 não existe um capítulo específico para materiais, mas o SGQ
da Aurion possui um procedimento específico de catalogar as especificações de
projeto. Facilmente os critérios LEED podem ser incorporados neste catálogo, bem
como sistema de análise de ciclo de vida destes materiais a partir de APO (Análise
Pós-Ocupação).
As diretrizes da IT buscam edifícios de baixo custo energético com
valorização de sistemas passivos de proteção, aproveitamento de luz e ventilação
naturais. A perspectiva do LEED força uma maior mensuração dos resultados de
cada medida e seu impacto na conta de energia. O SGQ
simulações usando toda a base de desenhos produzida em CAD.

pode incorporar
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6 CONCLUSÃO

A ISO 9001 é baseada na metodologia PDCA (Plan-Do-Check-Act/ PlanejarFazer-Checar-Agir), uma perspectiva cíclica de melhoria contínua, compatível com a
filosofia do LEED. As duas são sistêmicas. Ótimas ferramentas para organizar e
integrar processos complexos. Trabalham usando as forças do mercado. Entendo
que as duas são perfeitamente compatíveis.
Sobre o SGQ da Aurion Arquitetura e Urbanismo, desde a construção da
definição da sua Missão, quando diz: “Propor soluções arquitetônicas para adequar
o espaço ao homem e ao lugar”, passando pela sua Política da Qualidade, quando
estabelece: “Interação consciente com o ambiente natural e construído do lugar”,
notamos a sintonia com o assunto sustentabilidade. Seus questionários de entrada
de dados e a própria IT têm capítulo exclusivo sobre a ISO 14001, norma que trata
da gestão ambiental dentro de empresas.
Em conteúdo, o SGQ da Aurion é bastante compatível com o LEED NC.
O escopo do SGQ é em arquitetura industrial. A lógica construtiva desta
tipologia está baseada na racionalidade e simplicidade. Modularidade, préfabricação, flexibilidade de layout são princípios e fins, o que reduz o tempo de
construção e os desperdícios, além de aumentar a vida útil do edifício, pois este
facilmente se adapta a novas necessidades. A estética resultante é austera, sem
excessos. Os acabamentos são definidos com as perspectivas de resistência ao
tráfego intenso e facilidade de manutenção, o que reduz os custos de operação.
Pequenos ajustes deve ser feitos na forma do texto do SGQ no sentido de
facilitar o trabalho no caso de projeto que vise a certificação.
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GLOSSÁRIO


Ação corretiva - ação para eliminar a causa de uma não-conformidade identificada ou de
outra situação indesejável



Ação preventiva - ação para eliminar a causa de uma potencial não-conformidade



Cliente - organização ou pessoa que recebe um produto



Conformidade - satisfação com um requisito



Eficácia - medida em que as atividades planejadas foram realizadas e obtidos os resultados
planejados



Eficiência - relação entre os resultados obtidos e os recursos utilizados



Fornecedor - organização ou pessoa que fornece um produto



Política da Qualidade - conjunto de intenções e de orientações de uma organização,
relacionadas com a qualidade, como formalmente expressas pela gestão superior



Procedimento - modo especificado de realizar uma atividade ou um processo



Processo - conjunto de atividades interrelacionadas e interatuantes que transformam
entradas em saídas



Produto - resultado de um processo



Qualidade - grau de satisfação de requisitos dado por um conjunto de características
intrínsecas



Requisito - necessidade ou expectativa expressa, geralmente implícita ou obrigatória



Satisfação de clientes - percepção dos clientes quanto ao grau de satisfação dos seus
requisitos



Sistema de Gestão da Qualidade - sistema de gestão para dirigir e controlar uma organização
no que respeita à qualidade
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ANEXO 01 – IT 24 – CONSIDERAÇÕES DE PROJETO
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ANEXO 02 – RQ 05 – ANÁLISE CRÍTICA DE PROJETO
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ANEXO 03 – CHECK LIST LEED-NC 2009
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