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R E S U M O

As exigincias de garantia da qualidade em empreendimentos de usinas
nucleoelétricas são estabelecidas pela CNEN e devem ser atendidas pelas
organizações que realizem atividades que afetem a qualidade de fases
importantes para a segurança da usina, tais como: projeto» suprimentos,
construção, fabricação, montagem, instalação, comissionamento, operação,
manutenção, modificação e descomissionamento. A estrutura organizacional da
garantia da qualidade para estes empreendimentos ê* constituída pelo programa
global d<: garantia da qualidade estabelecido pelo requerente da construção da
usina e .« programas de garantia da qualidade constituintes desenvolvidos
pelas d:>- ír organizações participantes.

A Prom/i> Eigenharia S.A. como subcontratada da NUCLEN, uma das contratadas
princip-1'.t para execução de serviços relacionados com a segurança - projeto
estrutv il dos prédios e estruturas principais de Angra 2 e 3 - desenvolveu e
implax.ru um manual de garantia da qualidade especifico para estes serviços
controlados, em atendimento ãs exigências contratuais e aos requisitos de
garant-a da qualidade estabelecidos pela NUCLEN. 0 propósito deste trabalho ê
aprese*;ar a experiência da Promon na aplicação de um programa de garantia da
qualidê^e no projeto estrutural das Unidades 2 e 3 de Angra, e particularmente,
o sisteiria de verificação de projeto adotado pela Promon.





1 INTRODUÇÃO

O estabelecimento e a implantação de um programa de garantia da qualidade são
ações essenciais aos empreendimentos relacionados a usinas nucleoelétricas,
devido à~ necessidade - internacionalmente reconhecida pelos organismos
reguladores - de se garantir a segurança de uma usina. Entende-se por
segurança, neste contexto, a "proteção de todas as pessoas contra um risco de
radiação indevida."

De acordo ao estabelecido pelos organismos reguladores - e, em particular no
caso brasileiro, pela CNEN - a implantação de programas de garantia da
qualidade é obrigatória a todas as organizações que realizem atividades que
afetem a qualidade de fases importantes para a segurança de uma usina
nucleoeletrica, tais como: projeto, suprimentos, construção, fabricação,
montagem, instalação, comissionamento, operação, manutenção, modificação e
descomissionamente. Consideram-se atividades relacionadas com a segurança todos
"aqueles aspectos necessários para garantir a integridade de uma usina
nucleoeletrica, a capacidade de desligar o reator e mantê-lo desligado em
condições seguras ou a capacidade de previnir um acidente ou minimizar suas
consequincias no caso de exposição (de pessoas a radiação) no local e fora do
local (da usina)."

Os serviços prestados pela PROMON, englobando atividades relacionadas com a
qualidade de fases importantes do empreendimento, como projeto, suprimentos
e/ou supervisão da construção, caracterizam-na como uma Organização
Participante, cabendo-lhe, portanto, para cada empreendimento nuclear do qual
participe, estabelecer e implantar um programa de garantia da qualidade
aplicável a estruturas, sistemas e/ou componentes relacionados com a segurança
da usina e adequados ao escopo contratual.

Cada programa de garantia da qualidade assim definido, inclui um conjunto de
políticas e procedimentos estabelecidos para proporcionar condições controladas
sob as quais são realizadas as atividades que afetam a qualidade. Tais
políticas e procedimentos fornecem as rotinas padronizadas de trabalho a serem
implementadas para controlar e verificar a qualidade durante a execução dos
serviços, de acordo com as atividades do programa.

Consistente com estes princípios, o contrato para a prestação de serviços de
engenharia e consultoria para o Projeto Civil das Unidades 2 e 3 da Central
Nuclear Almirante Álvaro Alberto, celebrado entre a NUCLEN e a PROMON, estipula
que, para a execução dos serviços, a PROMON estabeleça e implante um sistema de
garanta M qualidade, de acordo a requisitos estabelecidos pela NUCLEN.





Para atender a tais requisitos» a PROMON desenvolveu um Manual de Garantia da
Qualidade, especifico para o referido contrato, que contém o programa de
garantia da qualidade e um conjunto de procedimentos orientados para a execução
dos serviços contratados. No que se refere ao controle da qualidade dos
serviços, a PROMON, com base no programa de garantia da qualidade do projeto e
nos princípios estabelecidos em seu próprio Manual de Garantia da Qualidade,
definiu e implantou um sistema independente de controle, para a verificação do
projeto e dos documentos elaborados dentro do escopo contratual.

2 CONCEITOS BÁSICOS DE GARANTIA DA QUALIDADE APLICÁVEIS A ATIVIDADES
DE PROJETO

Para um entendimento perfeito dos requisitos de garantia da qualidade quanto ãs
atividades de um empreendimento de uma usina nucleoelétrica, i necessário,
inicialmente, estabelecer certos conceitos básicos, tais como o de qualidade,
garantia da qualidade, controle da qualidade e programa de garantia da
qualidade.

2.1 Qualidade, Garantia da Qualidade e Controle da Qualidade

2.1.1 Qualidade
Os itens e serviços necessários ao empreendimento de uma usina nucleoelétrica
devem atender a exigências de qualidade compatíveis com sua importância em
relação a segurança e com a utilização a que se destinam.

Neste contexto, "item" e um termo genérico que engloba estruturas, sistemas,
componentes, peças ou materiais e "serviços" são as atividades executadas tanto
por um fornecedor (tais como: projeto, fabricação, inspeção, ensaios
não-destrutivos, instalação ou reparo) como pela organização responsável (tais
como operação, manutenção ou reparo).

Define-se qualidade, então, como o grau de adequação de um item ou serviço a
finalidade a que se destina.

Este grau de adequação é determinado por características que podem ser
identificadas e medidas.

No caso de itens, as características de qualidade podem ser definidas em termos
de propriedades (físicas, químicas, metalúrgicas, dimensionais), estado ou
condição (temperatura, pressão, densidade) ou desempenho (velocidade, duração,
consumo, precisão, eficiência).

Em se tratando de serviços, as características de qualidade são definidas
através de requisitos específicos estabelecidos caso a caso. Em particular, no
que se refere ãs atividades de projeto, os fatores que devem ser considerados



no estabelecimento das exigências de qualidade para um determinado
empreendimento, são:

a) o grau de importância em relação ã segurança dos itens a serem projetados;

b) a natureza das atividades de projeto a serem executadas;

c) o estado da arte relativo aos diversos componentes, sistemas e/ou
estruturas, ou seja, se se trata de um projeto padronizado ou experimental;
e

d) a etapa de projeto considerada, isto í, se se trata de projeto conceituai,
preliminar, executivo ou engenharia de campo.

2.1.2 Garantia da Qualidade

A Garantia da Qualidade é definida como o conjunto de todas as ações planejadas
e sistemáticas necessárias para prover confiança adequada de que um item ou
instalação terá desempenho satisfatório quando cm serviço.

A Garantia da Qualidade, portanto, engloba:

a) as atividades necessárias ã obtenção da qualidade de itens e serviços;

b) as atividades para assegurar que um programa de garantia da qualidade
adequado seja estabelecido e efetivamente implementado e para verificar que
todas as atividades tenham sido corretamente executadas.

A qualidade final de uma instalação ou de um projeto é, portanto, o resultado
de dois processos básicos: o processo de realizar e o processo de garantir.
Ambos processos devem, por sua vez, ser monitorados através de uma efetiva ação
gerencial dentro da estrutura da organização, através de uma analise detalhada
das tarefas a serem realizadas, da identificação das habilidades necessárias,
da alocação e treinamento de pessoal adequado e da perfeita definição das
responsabilidades envolvidas.

0 processo de realizar compreende as ações necessárias para se atingir os
objetivos da qualidade e abrange as atividades executivas relacionadas com
planejamento, projeto, construção, etc.

0 processo de garantir compreende as ações necessárias para assegurar que um
programa de garantia de qualidade adequado seja efetivamente estabelecido e
executado, bem como verificar que as atividades relacionadas a este processo
tenham sido realizadas corretamente. Incluem-se nesse processo atividades
associadas com controle, supervisão, auditoria, registros, etc.



No processo de realizar uma determinada atividade ou executar uma determinada
tarefa» a responsabilidade fundamental para se alcançar a qualidade exigida é de
quem realiza a atividade ou executa a tarefa, e não de quem procura assegurar,
por meio de verificação, que ela tenha sido alcançada. Isto significa que
nenhuma verificação ou controle pode dar qualidade a um produto ou atividade,
mas simplesmente mede seu nível de qualidade.

A qualidade final e obtida por todas as atividades executivas do processo de
realizar, cujo cumprimento é garantido através do processo de garantir. Este
representa a função da Garantia da Qualidade.

Os organismos reguladores estabelecem o conjunto de princípios que governam a
Garantia da Qualidade. Este conjunto de princípios denominam-se "critérios de
garantia da qualidade". No Brasil, por decisão da Comissão Nacional de Energia
Nuclear (CNEN), adotam-se os critérios da Agência Internacional de Energia
Atômica (AIEA), conhecidos internacionalmente como os "Treze Critérios da AIEA",
e que são:

1. Introdução
2. Programas de Garantia da Qualidade
3. Organização
4. Controle de Documentos

5. Controle de Projeto

6. Controle de Suprimentos

7. Controle de Materiais

8. Controle de Processos

9. Controle de Inspeções e Ensaios

10. Controle de Não-Conformiclades

11. Ações Corretivas

12. Registros

13. Auditoras

Este conjunto ae critérios abrange, globalmente, todas as atividades
relacionadas com a qualidade de um empreendimento de uma usina nucleoeletrica.
Considerando-se uma determinada etapa do empreendimento isoladamente, alguns
critérios deixam de ser aplicáveis. Assim, no caso da atividade de projeto, não
se aplicam os critérios sobre controle de suprimentos, materiais, processos,
inspeções e ensaios e o conjunto de cri tiros aplicáveis reduz-se a nove.

A aplicação destes critérios de garantia da qualidade ãs diversas etapas ou
atividades de um empreendimento encontra-se, por sua vez, detalhada em
documentos específicos (denominados "guias de segurança" pela AIEA). No Brasil o
COBREN (CB-20 da ABNT) está adaptando estes guias de segurança as condições
brasileiras, sob a forma de normas.



2.1.3 Controle da Qualidade
Formalmente, o Controle da Qualidade Í definido como as ações de garantia da
qualidade que proporcionam os meios de controlar e medir as características de
um item, processo ou instalação, em relação aos requisitos de qualidade
estabelecidos no programa.

Desta definição deduz-se que o controle da qualidade ê" uma ação de comparar o
resultado de uma atividade com exigências de qualidade previamente
estabelecidas. As ações de controle da qualidade estão, pois, intrinsicamente
ligadas ã verificação da conformidade de itens e serviços a requisitos
pré-estabelecidos.

Assim, dentre os critlrios de garantia da qualidade aplicáveis a um
empreendimento, caracterizam-se como atividades de controle da qualidade, as
relativas ao controle de suprimentos, controle de processos, controle de
materiais, controle de inspeções e ensaios e controle de não-conformidades.

No que se refere ãs atividades de projeto, o controle da qualidade está
presente, por exemplo, no controle dos dados básicos de projeto, no controle do
processo do proje>:o, no controle das interfaces, no controle da documentação, na
verificação do projeto e no controle das modificações.

Pela sua importância dentro do sistema de garantia da qualidade de projeto,
merecem atenção especial as atividades de verificação dos documentos produzidos
no processo de projeto.

A verificação de projeto é um atividade de controle da qualidade que visa
assegurar a correção dos documentos produzidos e que os dados básicos, normas,
especificações e critérios de projeto adotados tenham sido corretamente
Incorporados em tais documentos.

A aplicação destes princípios a verificação do projeto estrutural de Angra ? e 3
é o objetivo central deste trabalho.

2.2 Programa de Garantia de Qualidade
0 conjunto, de todas as atividades estabelecidas e implementadas para assegurar a
qualidade constitui o programa de garantia da qualidade. Estas atividades
classificam-se em dois tipos básicos: programaticas e orientadas para a execução
dos serviços.

As atividades programaticas são de natureza administrativa e incluem, por
exemplo, o estabelecimento do programa e seu gerenciamento ao longo das etapas
do empreendimento (projeto, suprimentos, construção, fabricação, comissionamento
e operação).
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As atividades orientadas para o desenvolvimento dos serviços são de natureza
técnica e incluem, por exemplo, o estabelecimento de diretrizes e procedimentos
específicos para a realização das várias etapas do empreendimento.

0 conjunto de todas as atividades de garantia da qualidade relacionadas com o
empreendimento global de uma usina nucleoelitrica denomina-se programa global de
garantia de qualidade. Considera-se empreendimento global o conjunto de
atividades realizadas desde os estudos iniciais ate a operação permanentes
inclusive.

0 programa global de garantia da qualidade e de responsabilidade da requerente,
que i a entidade que requer ã CNEN a licença para construção ou autorização para
operação da usina.

As partes do programa global, or seja, os programas de garantia da qualidade
aplicáveis ãs diversas etapas ou fases do empreendimento, tais como projeto,
suprimentos, fabricação, construção e operação, denominam-se programas de
garantia da qualidade constituintes e as organizações ãs quais foi atribuída a
responsabilidade pela execução de uma ou mais destas partes denominam-se
organizações participantes.

A fim de ilustrar a correlação existente entre <\ requerente e as organizações
participantes, apresenta-se na Figura 1 um esquema simplificado da estrutura
organizacional para a garantia da qualidade de empreendimento das unidades 2 e 3
da Central Nuclear de Angra.

Como se viu anteriormente, um programa de garantia da qualidade para as
atividades de projeto abrange apenas os critérios de garantia da qualidade
pertinentes a esta etapa do empreendimento. Um programa típico de garantia da
qualidade de projeto compreenderia os seguintes tópicos:

1. Introdução
2. Requisitos do Programa de Garantia da Qualidade
3. Planejamento e Execução do Projeto
4. Controle de Interfaces de Projeto
5. Verificação do Projeto
6. Controle de Documentos
7. Controle de Modificaçêos de Projeto
8. Ações Corretivas
9. Registros de Garantia da Qualidade
10. Auditorias
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3 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GARANTIA DA QUALIDADE NO PROJETO ESTRUTURAL
DE ANGRA 2 E 3

A PROMON, como subcontratada de una das contratadas principais - NUCLEN - para a
execução de serviços relacionados com a segurança - projeto estrutural dos
prédios e estruturas principais da usina - caracteriza-se também como 'ima
organização participante e lhe coube assim estabelecer e implantar um programa
de garantia da qualidade para tais serviços.

Descreve-se, a seguir, de forma suscinta, a implementação deste programa.

3.1 Requisitos de Garantia da Qualidade
Os requisitos de garantia da qualidade foram estabelecidos pela NUCLEN e estão
descritos no documento "Quality Assurance Requirements for Contractors for
Design and Engineering of Civil Works of Safety Related Structures and Buildings
for Nuclear Power Plants (QAR-4)".

Estes requisitos estabelecem, em linhas gerais, o seguinte:

3.1.1 Sistema de Garantia da Qualidade

A Contratada deve estabelecer por escrito um sistema de garantia da qualiüade
que abranja todas as atividades de engenharia para o projeto civil de pridios e
estruturas relacionados com a segurança.

A fim de descrever e documentar seu sistema de garantia da qualidade, a
Contratada deve preparar, implementar e manter um Manual de Garanti« da
Qualidade. Na preparação deste manual, a contratada deve considerar:

a) se ela já possuir um manual de garantia da qualidade, deve ser incluída uma
matriz de correlação entre os tópicos deste manual e os requisitos do QAR-4;

b) a Contratada deve utilizar, ao máximo, os procedimentos, instruções e denais
documentos já existentes em sua organização.

3.1.2 Estrutura Organizacional
A Contratada deve ap> esentar um organograma de sua estrutura organizacional, com
definição das autoridades, deveres e responsabilidades das pessoas e órgãos que
executam atividades de garantia da qualidade.

3.1.3 Controle de Documentos

3.1.3.1 A Contratada deve estabelecer procedimentos escritos para a execução das
tarefas e preparação de documentos técnicos, tais como memórias de cálculo,
desenhos, relatórios, especificações, etc.
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3.1.3.2 A Contratada deve também estabelecer procedimentos escritos para a
verificação de tais documentos. Os aspectos a considerar» podem ser, por
exemplo:

a) Memórias de Cálculo:
- aplicação e observação de métodos e normas
- dados básicos de projeto
- métodos e programas de verificação de cálculos
- verificações numéricas

b) Desenhos:
- apTicação e observação de métodos e normas
- dimensionamento claro e completo
- materiais e compatibilidade
- grau de completação

3.1.3.1 A verificação de documentos deve ser executada e documentada por
pessoas ou grupos de pessoas que não participaram de sua elaboração. Dentre
outros, podem ser considerados:

- o supervisor
- pessoas do mesmo ou de outro departamento
- uma organização externa

3.1.3.4 0 sistema de garantia da qualidade da Contratada deve prever que as
interfaces com a NUCLEN sejam convenientemente controladas e documentadas.

3.1.3.5 A Contratada deve estabelecer procedimentos escritos para garantir que
as modificações de documentos de projeto sejam submetidas aos mesmos
procedimentos de verificação e emissão que os originais.

3.1.3.6 Devem existir procedimentos estabelecidos pela Contratada que garantam
uma perfeita e inequívoca Identificação dos documentos de projeto.

3.1.3.7 A Contratada deve estabelecer medidas documentadas para assegurar que
apenas, documentos válidos, atualizados e aprovados sejam utilizados. 0
procedimento deve também dispor sobre tratamento de documentos obsoletos e
sistema de distribuição de documentos.

3.1.4 Nâo-Conformidades e Ações Corretivas
A Contratada deve estabelecer procedimentos que garantam que quaisquer desvios
de parâmetros especificados, da qualidade prescrita, ou dos procediemntos
estabelecidos sejam reportados ã pessoa ou órgão responsável.



3.1.5 Arquivo de Documentos e Registros de Garantia da Qualidade

A Contratada deve estabelecer procedimentos para o arquivo adequado de
documentos e registros. Os registros a serem mantidos são:

- memórias de cálculo e registros de verificação
- solicitações de mudanças de projeto
- desvios de projeto
- procedimentos e manuais de projeto
- relatórios de projeto
- relatórios de verificação
- procedimentos de controle de desenhos
- relatórios de auditoria do sistema de garantia da qualidade

3.1.6 Auditorias

A Contratada deve efetuar auditorias internas periódicas para demonstrar a
aplicação e efetividade do sistema de garantia da qualidade.

A NUCLEN reserva-se o direito de efetuar também auditorias periódicas na
Contratada, com os mesmos fins.

3.2 Escopo dos Serviços Contratados

3.2.1 0 escopo dos serviços contratados pela NICLEN com a PROMON compreende os
serviços de engenharia relativos ao Projeto Civil das Unidades 2 e 3 da Central
Nuclear Almirante Álvaro Alberto (denominadas simplificadamente Angra 2 e 3), em
conformidade com o projeto conceituai da NUCLEN, incluindo estudos completos de
estabilidade.

3.2.2 Para Angra 2, estes serviços se referem aos seguintes edifícios e/ou
estruturas:

a) edifício do reator;
b) edifício auxiliar do reator;
c) chaminé de ventilação;
d) edifTcio de administração;
e) edifTcio de controle;
f) edifício de alimentação de em.rgéncia;
g) dutos entre os edifícios do reator e de alimentação de emergência;
h) pontes de cabos;
1) pontilhão sob a junção da estrada de serviço;
j) torre de salda de emergência;
k) caixa de compensadores.



3.2.3 Os serviços descritos incluem, entre outras, as seguintes atividades:

a) execução de todos os cálculos estáticos e dimensionamento dos
elementos estruturais;

b) detalhamento do projeto das estruturas de concreto armado, incluindo
desenhos de fôrmas e armaduras, listas de ferros (com diagramação
computadorizada e plano de corte) e listas de material;

c) detalhamento parcial do projeto das estruturas metálicas,incluindo os
desenhos detalhados e listas de material;

d) projeto das fundações em estacas, incluindo desenhos de formas e de
armaduras, das seguintes estruturas: edifício de administração,
edifício de alimentação de emergência, chaminé de ventilação, e dutos
de cabos;

3.2.4 Para Angra 3, os serviços se referem aos mesmos edifícios e/ou estruturas
relacionados no item 3.2.2, alíneas a) a h).

3.2.5 Os serviços para Angra 3 incluem, entre outras, as mesmas atividades
descritas nas alíneas a), b) e c) do item 3.2.3 e mais as seguintes:

a) detalhamento do projeto de fundação direta para os edifícios do
reator, auxiliar do reator, administração, controle, alimentação de
emergência e chaminé de ventilação.

3.2.6 Como parte do objeto, o contrato estipula ainda que os serviços a serem
desenvolvidos pela PROMON atendam aos requisitos de "garantia da qualidade,
documentação e controle da qual idade",

3.3 Manual de Garantia da Qualidade do Projeto

3.3.1 A Promon Engenharia S.A. estabeleceu um programa geral de garantia da
qualidade para suas operações, baseada em sua longa experiência como firma de
projetos de engenharia. Este programa está referido no Manual de Garantia da
Qualidade - Engenharia de Projetos, Suprimentos e Supervisão de Construção,
(RGQ-1), emitido inicialmente em 1976. Este manual reflete a política de
garantia da qualidade da empresa, como um todo, e os princípios nele contidos
aplicam-se a qualquer atividade de engenharia de projetos, suprimentos ou
supervisão de construção desenvolvida pela empresa.

3.3.2 Em decorrência das exigências contratuais e do estabelecido nos
requisitos de garantia da qualidade da NUCLEN (QAR-4), a PROMON preparou e
Implantou um "Quality Assurance Manual, Doc. ER-U-006", especifico para este
contrato.



3.3.3 A matriz de correlação entre os capítulos do Manual e os requisitos de
garantia da qualidade do QAR-4 ê a seguinte:

ASSUNTO

Introdução
Sistema de Garantia da Qualidade
Organização
Controle das Atividades de Projeto
Controle de Documentos
Registros de Garantia da Qualidade
Auditoria
Ações Corretivas

PROMON
(ER-U-066)
CAPITULO

I
II
III
IV
V
VI

VII
VIII

NUCLEN
(QAR-4)
SEÇÃO

0
1
2
_
3
5
6
4

3.4 Estrutura Organizacional do Projeto

3.4.1 A estrutura básica da organização para a execução dos serviços
compreende, em linhas gerais, os seguintes grupos:

. Direção do Projeto

. Equipes de Produção

. Controle da Qualidade

A direção do projeto é constituída pelo Gerente do Projeto, Engenheiro do
Projeto e pelo Chefe do Departamento. As equipes de produção compreendem os
diversos grupos em que o projeto foi dividido, tendo por base os edifícios e
estruturas principais (edifício do reator, auxiliar do reator, de controle,
e t c ) . 0 controle da qualidade e um grupo totalmente separado das equipes de
produção, cuja função primordial i a verificação dos documentos produzidos.

A Figura 2 mostra o organograma estabelecido para a operação, dentro da
organização da Area de Energia e Hidro, área da empresa responsável pela
execução do contrato.

As funções dos ei eméritos-chaves do organograma, diretamente relacionadas com a
qualidade, são as descritas a seguir,

3.4.2 0 Gerente do Projeto i o engenheiro responsável pela condução e direção
do projeto, assegurando a observância dos aspectos técnicos, administrativos e
financeiros do contrato, desde seu 1nTcio até sua conclusão formal. 0 Gerente de
Projeto é também a pessoa através da qual .a PROMON se comunica formalmente com o
cliente ou com terceiros sobre assuntos do contrato.
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3.4.3 O Engenheiro do Projeto é o engenheiro responsável pela condução técnica
dos trabalhos, t sua função orientar, supervisionar e coordenar internamente, do
ponto de vista técnico, a execução dos serviços pelas diferentes equipes de
projeto, A única equipe técnica que não está subordinada ã sua coordenação é o
Grupo de Controle da Qualidade.

A tarefa fundamental do Engenheiro do Projeto ê definir para os Engenheiros
Supervisores das equipes de projeto os trabalhos técnicos a serem executados.
Nesta função, cabe ao Engenheiro do Projeto definir os critérios básicos de
projeto, as normas e regulamentos a utilizar e os demais requisitos técnicos a
serem observados, respeitados os elementos de referencia estabelecidos pela
NUCLEN.

Cabe também ao Engenheiro do Projeto encaminhar ã NUCLEN, através do Gerente de
Projeto, todas as dúvidas relativas ã execução do projeto.

3.4.4 0 Engenheiro Supervisor i o elemento técnico do Departamento ao qual foi
atribuída a responsabilidade de supervisionar uma equipe de projeto no
desenvolvimento dos serviços.

Cabe ao Engenheiro Supervisor:

a) a supervisão e orientação técnicas da sua equipe de projeto;
b) a definição de critérios, procedimentos e métodos de trabalho, em

concordância com o Engenheiro do Projeto e o Chefe do Departamento;
c) a obtenção da qualidade técnica dos serviços;
d) o controle do fluxo de informações entre sua equipe e as demais

equipes de projeto;
e) o apoio técnico ao Engenheiro do Projeto e ao Chefe do Departamento;
f) os contatos com o cliente relativos aos assuntos de sua equipe, quando

designado e/ou autorizado pelo Gerente do Projeto;
g) o gerenciamento administrativo das atividades de sua equipe, inclusive

do pessoal diretamente a ele subordinado, por delegação do Chefe do
Departamento'.

h) o controle de prazos e custos da parte do projeto sob sua
responsabilidade.

3.4.5 0 Chefe do Departamento é o responsável técniro final pelos serviços
executados pelas diversas equipes do projeto. Outras responsabilidades do Chefe
do Departamento são as seguintes:

a) prover pessoal na quantidade e qualidade necessárias de acordo ao
cronograma do projeto;



b) supervisão e direção técnicas do pessoal de produção das equipes de
projeto;

c) orientação técnica com vistas ã obtenção da qualidade;
d) administração do pessoal do Departamento;
e) suporte técnico ao Gerente de Projeto e ao Engenheiro do Projeto;
f) estabelecimento, implantação e manutenção de normas, métodos e

procedimentos técnicos para a execução dos serviços;
g) poder de decisão para dirimir divergências técnicas entre as equipes

de produção e o Grupo de Controle da Qualidade.

3.4.6 0 Grupo de Controle da Qualidade (GCQ) i a equipe de projeto constituída
por elementos técnicos do Departamento» especialmente constituída para efetuar a
verificação conceituai, numérica e grafica dos documentos do projeto,
integralmente elaborados pelas equipes de produção, e sem nenhuma participação
de qualquer integrante deste grupo. 0 GCQ é liderado por um Engenheiro
Supervisor e se reporta, funcional e tecnicamente, diretamente ao Chefe do
Departamento.

3.4.7 A Gerência de Garantia da Qualidade é o órgão responsável pela supervisão
das atividades de garantia da qualidade na Area de Energia e Hidro. As
atribuições da Gerência de Garantia da Qualidade são, dentre outras:

a) planejar, estabelecer e desenvolver os programas de garantia da
qualidade das operações afetas a um sistema de garantia da qualidade;

b) elaborar procedimentos programãticos e, quando necessário, e com a
colaboração técnica dos elementos de produção, procedimentos
orientados para a execução dos serviços;

c) prover treinamento e doutrinação de pessoal em assuntos de garantia da
qualidade;

d) executar auditorias internas de garantia da qualidade.

3.4.8 0 Responsável pela Garantia da Qualidade i o Integrante da Equipe da
Diretoria designado pela Direção Geral da Empresa, e que a ela se reporta, para
definir e estabelecer a política de garantia da qualidade da empresa.

4 CONTROLE DA QUALIDADE NO SISTEMA DE CONTROLE INDEPENDENTE DE PROJETO
0

4.1 Sistema de Controle Independente de Projeto

A experiência da PROMON no desenvolvimento de projetos com requisitos de
garantia da qualidade provém de sua participação no projeto da Unidade 1 de
Angra, ocasião em que foi desenvolvido e emitido o Manual de Garantia da
Qualidade da empresa. A experiência obtida particularmente com as atividades de
verificação de projetos de extrema complexidade afetando estruturas e sistemas



sujeitos a condições criticas de segurança, levou a PR0MON a optar, para o caso
do projeto estrutural de Angra 2 e 3, pelo sistema de verificação de projeto,
previsto no Manual de Garantia da Qualidade da empresa, denominado Sistema de
Controle Independente.

Neste sistema, todos os documentos de projeto destinados a emissão ao cliente
dentro do escopo contratual, são verificados por uma equipe especialmente
constituída para este fim, denominada Grupo de Controle da Qualidade (GCQ).

0 GCQ é constituído por elementos tlcnicos de reconhecida experiência, chefiados
por um Engenheiro Supervisor, pertencentes ao Departamento de Estruturas
Nucleares e Fundações, e que não têm nenhum envolvimento ou qualquer participação
na elaboração dos documentos a serem verificados.

A fim de preservar a necessária independência funcional, o GCQ ê subordinado
hierarquicamente, do ponto de vista funcional, técnico e administrativo, ao Chefe
do Departamento. Para maior liberdade operacional, o GCQ esta também segregado
fisicamente das demais equipes de produção.

4.2 Sistemática de Verificação

4.2.1 0 método fundamental de verificação adotado é o de análise crTtica de cada
um dos documentos produzidos, em que o verificador, utilizando uma copia do
documento a ser verificado, procede a uma análise detalhada de seu conteúdo, de
acordo ã metodologia estabelecida nos procedimentos de verificação específicos
para cada tipo de documento.

4.2.2 Como parte integrante da verificação, cabe também ao verificador examinar
se os procedimentos foram seguidos, se as pessoas designadas para a elaboração e
verificação do documento participaram efetivamente, se os resultados estão
convenientemente documentados e se as modificações/correções foram incorporadas
ao original do documento antes de sua emissão.

4.3 Os documentos utilizados para documentar a verificação são:

a) cópia de verificação;
b) relação de itens a verificar;
c) ficha de controle da verificação.

4.4 A cópia de verificação é o documento oficial da verificação e registra todas
as correções, mudanças e alterações surgidas durante a verificação. C um registro
de garantia da qualidade, identificada com carimbo adequado, de acordo com o
estabelecido nos procedimentos de verificação.



4.5 A relação de itens a verificar ê o documento de verificação cuja finalidade
e proporcionar ao verificador orientação para uma verificação ordenada e
sistemática.

0 Grupo de Controle da Qualidade utiliza, na verificação do projeto, diferentes
tipos de relação de itens a verificar por tipo de documento e de emissão para o
mesmo documento.

Para efeito de rastreabilidade, cada relação de itens a verificar recebe o
titulo» número e revisão do documento verificado e o nome e assinatura do
verificador.

A relação de itens a verificar e também um registro de garantia da qualidade e i
identificada como tal.

0 Anexo \ apresenta um exemplo de uma das relações de itens a verificar
utilizadas para verificação de desenhos.

4.6 A ficha de controle da verificação é um documento de uso do GCQ e que i
preenchida pelo verificador, nos lugares apropriados, e, apôs o término da
verificação, entregue ao Engenheiro Supervisor do GCQ, juntamente com a cópia de
verificação. 0 modelo de ficha de controle de verificaçaão utilizado no projeto
está mostrado no Anexo 2.

5^ CONCLUSÕES

A experiência da PROMON no desenvolvimento de projetos afetos a Garantia da
Qualidade, a qual i oriunda do projeto de Angra 1, tem demonstrado que para
projetos de extrema complexidade e responsabilidade, com condições criticas de
segurança como as de usinas nucleoelétricas, as atividades de verificação de
projeto devem ser conduzidas de forma independente, através de um Grupo de
Controle da Qualidade (GCQ).

0 GCQ deve ser constituído por elementos técnicos de elevada experiência
profissional e com amplo conhecimento do projeto e dos procedimentos de garantia
da qualidade desenvolvidos para o projeto.

Como principio básico e fundamental, o GCQ deve ser obrigatoriamente constituído
por técnicos que não tiveram nenhuma participação na elaboração dos documentos a
serem verificados, de modo a ter a necessária Independência de atuação em relação
a eventuais conflitos com interesses da produção.



ANEXO 1

Relação de Itens a Verificar F.3
Desenhos de Fôrmas
Verificação Formal
Emissão R2 (EXEC)

Folha
1

Título do Documento N9òo Oocumtnto Rtv

5

ó

i

ITEM

1.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.S

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.6

2.7

DCSCRIÇAO

Aspectos Girais

A apresentação geral do desenho é adequada?

0 desenho pode ser lido e interpretado claramente?

Os critérios gerais de representaçSo grifica estão de acordo com a norma de
desenho adotada para o projeto?

Os critérios gerais de representaçSo estão de acordo com diretrizes
particulares estabelecidas pelo Cliente?

A legenda está correta?

A legenda está completa?

Existem símbolos no desenho que não constam da legenda?

Os adesivos adotados para o projeto estão colocados corretamente no
original?

Os adesivos colocados no original realmente se aplicam ao desenho em
questão?

Em caso de padrões especiais, as dimensões do desenho estão de acordo com a
norma de desenhos da Prcnon?

Com exigências do Cliente?

As informações do Cliente transmitidas por notas de reunião, contatos
telefônicos, cartas, croquis, etc. foram consideradas corretamente?

Foram observados os detalhes típicos estabelecidos pelo Cliente?

A indicação está correta? f

Planta-Chave

A planta-chave está de acordo com o modelo padronizado?

A planta-chave está localizada respeitando o desenho padrão da Promon?

Os eixo» coordenados estão corretamente representados?

As coordenadas indicadas estão certas?

A parte do projeto ou da estrutura a qual o desenho se refere, está
corretamente representada na planta-chave?

A identificação da parte do projeto ou da estrutura representada na
planta-chave está correta?

A indicação do norte magnético, norte verdadeiro e/ou norte de projeto
. (conforme o caso) está correta em relação ao sistema de referência?

CONFORMIDADE

Sim Nío Nfoa
Mica

VER
OBS.

i

Obttrvafót*

Vtríf ieado por

Nome Aiiinatu ra

Data



• ANEXO 2

CONTROLE DA QUALIDADE

Ficha de Controle da Verificação
FICHA N9

NATUREZA DO DOCUMENTO:

D DESENHO

D MEMÓRIA DE CÁLCULO

D
D

LISTA DE MATERIAL

ESPECIFICAÇÃO

(ou LB) D
D

RQ

TltULO DO DOCUMENTO:

OPERAÇÃO

ROTINA

Cópia recebida para
verificação em

Verificação iniciada
em
Verificação concluída
em
Cópia enviada para
correção em
Original corrigido
recebido em
Original liberado e
assinado em
DOCUMEN

HH

DOCUMENTO N»

DATA

REV.

RUBRICA

TO VERIFICADO POR

Nome Rubrica

VERIFICAÇÃO

VERIFICAÇÃO DAS CORREÇÕES

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA REV.

!

DLB

Listagem de
Computador D

N9de Folhas:

Rev.
Outras D

N9 de Folhas:

Rev.

D LM

N9 de Fothas:

Rev.

O MEMÓRIA DE
CALCULO

D ESPECIFICAÇÃO

O R O

D
N° de rolhas

Elaborada por

Nonft

Rubrica

OBS.:

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA REV.

ANOTAÇÕES:

i VISTO: Nome Rubric*
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