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10ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO – PBACV
Número/Ano: 05/2013

Data: 23/10/2013

Início: 14h

Término: 17h15min

Local: Inmetro, EQN 102/103, Lote 1, Asa Norte, Brasília/DF.

Presentes
Elizabeth Cavalcanti – Inmetro, Secretária Executiva
Celina Rosa Lamb – Ibict
Armando Caldeira-Pires – Coordenador da CT2
Gil Anderi – Coordenador da CT5
Mário Cardoso – CNI/GMAS
Ausentes Justificados
Cecília Leite Oliveira – Ibict
Sebastião Roberto Soares – Coordenador da CT3
Maria Aparecida Martinelli – Coordenadora da CT4

Pauta
1. Abertura da Reunião e Aprovação da Ata da 9ª Reunião Ordinária da Comissão de
Coordenação – Ibict;
2. Acompanhamento dos desdobramentos da 9ª RO, conforme ata – Elizabeth Cavalcanti;
3. Demandas do PBACV à CNI: Planejamento de 2014 – Armando Caldeira-Pires;
4. Proposta de revisão global do RI do PBACV e próximos encaminhamentos – Elizabeth
Cavalcanti;
5. Relato das ações dos Projetos ACV - Inmetro sobre DAP(EPD) – Elizabeth Cavalcanti e
Armando Caldeira-Pires;
6. Projeto de Lei da Assembléia Legislativa do RJ que cria Programa de Compras Verdes
pelo Estado, com base em uma rotulagem similar ao rótulo tipo III (EPD) da ISO 14025 –
Gil Anderi e
7. Outros Assuntos.
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Assuntos Tratados
Item 1: Abertura da Reunião e Aprovação da Ata da 9ª RO da Com. Coordenação.
1. Elizabeth Cavalcanti, Secretária-Executiva do Comitê Gestor (CG) e da Comissão de
Coordenação (CC), substituindo a Presidente, dá as boas vindas e abre a 10ª Reunião da
Comissão de Coordenação do Programa Brasileiro de Avaliação do Ciclo de Vida
(PBACV).
2. A Ata da 9ª Reunião Ordinária é aprovada, condicionada a confirmação da última versão
encaminhada pela Aparecida Martinelli, que secretariou a respectiva reunião.
3. Elizabeth agradece a presença de Mário Cardoso, da Gerência de Meio Ambiente e
Sustentabilidade - GMAS da CNI, que prontamente respondeu ao convite da Comissão.
Comenta que na revisão do RI, em andamento, deve propor que a CNI se integre à
Comissão de Coordenação. Esclarece que também convidou MDIC/Plano Indústria, mas
não houve resposta. Lembra que a Comissão decidiu convidá-los para participar da CC em
vista da necessidade de esclarecimentos e integração destes setores para o desenvolvimento
de ações do PBACV.
Item 2: Acompanhamento dos desdobramentos da 9ª RO, conforme ata
Ação
Encaminhar demandas
PBACV à CNI
Avaliar
BID/MIF
Armando

proposta
elaborada

Responsável

Situação

do

Armando Caldeira Pires

Realizada

ao
por

Membros da CC

Pendente

Item 3: Demandas do PBACV à CNI: Planejamento de 2014.
4. Conforme definido na 9ª RO as demandas de apoio do PBACV para o Planejamento 2014
da CNI foram encaminhadas por Armando. O representante da CNI, Mário Cardoso,
comenta que há interesse em apoiar o Programa, mas que algumas demandas dependem de
outras instâncias. Presta as seguintes informações:
a. Construção do inventário da energia elétrica brasileira - tema muito amplo; envolve
geração, distribuição e consumo; necessário focar numa associação e sub setor; feito
contato com Marcelo Moraes, Coordenador do FMASE; possibilidade de levar ao
Conselho; Mário deve programar reunião com o Coordenador;
b. Atualização do Banco de Dados seguindo as atualizações do ILCD - a demanda está
colocada no planejamento de 2014, mas depende de aprovação;
c. Capacitação dos técnicos do SENAI na Metodologia ACV do PBACV –
programada para ser iniciada em 2014; foi feito contato com o SENAI; Mário deve
agendar reunião IBICT /SENAI;
d. Metodologia ACV do PBACV - após a editoração que será realizada pelo IBICT a
CNI deve imprimir em torno de 100 exemplares;
e. Sensibilização e disseminação do PBACV (ACV, EPD) – ações a serem definidas
com a Coordenadora da CT4.
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5. Mário Cardoso informa ainda que a CNI organiza um projeto sobre a utilização de resíduos
florestais para a geração de energia em municípios da região amazônica.
6. Celina Lamb informa sobre os avanços relacionados à metodologia de ACV. A tradução da
parte que faltava está concluída, necessitando ainda revisão e editoração. A impressão de alguns
exemplares para distribuição também seria interessante, apesar da sua disponibilização no
Portal ACV do sítio do IBICT e do acordo para divulgação que será estabelecido com a ABNT.
7. Armando se propõe a terminar a revisão da tradução feita e Gil Anderi se oferece para
colaborar. O Ibict ficará responsável pela editoração da metodologia e, após sua conclusão, a
CNI vai imprimir 100 exemplares.
Item 4: Proposta de revisão global do RI do PBACV e próximos encaminhamentos.
8. Elizabeth encaminhou aos membros da CC, previamente a esta reunião, uma minuta de
proposta de revisão do RI, conforme discutido na 8ª RO. Os presentes solicitam prazo de
14/11/2013 para que sejam encaminhadas as sugestões. A proposta da CC será circulada aos
membros do CG e aos do CBAC, para composição da proposta final a ser validada no Conmetro.
Como os documentos para as reuniões do Conmetro são encaminhados aos Conselheiros com
antecedência de 20 dias, a validação do RI do PBACV não será pautada na próxima reunião de
04/12, pois não haverá tempo hábil. A previsão é de que entre na pauta da primeira reunião de
2014, que em geral acontece em abril/maio.
Item 5: Relato das ações dos Projetos ACV - Inmetro sobre DAP(EPD)
9. Elizabeth relata sobre os Projetos ACV Inmetro, que objetivam incrementar a capacitação
interna em ACV e desenvolver os guias e procedimentos de DAP(EPD) no âmbito do
SBAC/Sinmetro, em consonância com a ISO 14025. Os referidos projetos foram aprovados no
âmbito do Programa Inmetro - Pronametro, que concede bolsas para especialistas, por meio de
edital público e avaliação de uma comissão mista, em tempo integral ou parcial, para que
executem projetos em temas de interesse do Inmetro, por 12 meses.
10. O tema foi apresentado, de forma bastante sumarizada, na reunião do CBAC e teve o aval
dos presentes. Os slides utilizados são encaminhados junto com esta ata aos membros da CC
para conhecimento. Solicita-se que sejam utilizados de forma reservada e não sejam divulgados,
pois algumas ações ainda estão em negociação com entes externos ao Inmetro.
11. Armando comenta que existem diferenças filosóficas entre as DAP nos EUA e na EU.
Ressalta que elas ganham força e que na EU já se discute um modelo unificado.
12. Gil manifesta interesse em ter mais informações sobre os projetos. Discorrendo sobre a
ISO 14025, lembra que existe a figura de um “Operador do Programa de DAP”(item 6.3), que
define as Regras Gerais, e questiona se seria o Inmetro. Elizabeth vai proceder às devidas
consultas para esclarecer a dúvida colocada.
Item 6: Outros Assuntos
7. Celina informa sobre o processo de eleição do novo Diretor-Presidente do Ibict, cuja
previsão de conclusão é ainda no mês de outubro. A depender do resultado a próxima reunião
do CG poderá ser adiada para 2014.
8. Nada mais havendo a tratar Elizabeth agradece a presença de todos e encerra a reunião. A
próxima reunião da CC está agendada para 20/11, das 14h às 17h30min, no
Inmetro/Brasília.
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10 Encaminhamentos
Ação
Reiterar
convite
MDIC/Plano Indústria
Avaliar
BID/MIF
Armando

proposta
elaborada

Responsável

Prazo

Elizabeth Cavalcanti

14/11/2013

Membros da Comissão de
Coordenação

14/11/2013

ao
ao
por

Programar reunião com o
Coordenador do FMASE
para encaminhar demanda
de construção do inventário
da energia elétrica brasileira

Mário Cardoso

A definir

Agendar reunião IBICT e
SENAI para acordar sobre a
capacitação dos técnicos do
SENAI na Metodologia
ACV do PBACV

Mário Cardoso

A definir

Concluir a revisão da
tradução da Metodologia de
ACV no SICV- Brasil

Armando Caldeira Pires com
a colaboração de Gil Anderi

A definir

Celina Lamb

Após concluída a revisão

Imprimir 100 exemplares da
Metodologia

Mário Cardoso

A definir

Avaliar a minuta de proposta
de revisão do RI do Comitê
Gestor e encaminhar as
sugestões
à
Secretária
Executiva

Membros da Comissão de
Coordenação

14/11/2013

Encaminhar os slides da
apresentação sobre os
Projetos ACV - Inmetro
sobre DAP(EPD)

Elizabeth Cavalcanti

Junto com a ata

Esclarecer se seria exercida
pelo Inmetro a função de
“Operador do Programa de
DAP”(ISO 14025 item 6.3)

Elizabeth Cavalcanti

14/11/2013

Armando Caldeira Pires

Imediato

Membros da Comissão de
Coordenação

14 /11/2013

Editorar a Metodologia

Reenviar proposta de projeto
PBACV ao BID/MIF
Avaliar proposta de projeto
PBACV ao BID/MIF
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