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13ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO – PBACV  

        Número/Ano: 01/2015 D   Ata: 26/01/2015 

        Início: 14h30min      Término:  18:00h 

        Local: Ibict, SAS Quadra 05 Lote 06 Bloco H, Brasília/DF. 

  Presentes 

Cecília Leite Oliveira – Ibict 

Tiago Emmanuel Braga Nunes – Ibict 

Armando Caldeira-Pires – Coordenador da CT2 

Maria Aparecida Martinelli – Coordenadora da CT4/Inmetro 

Maria Teresa Rezende - Inmetro 

Elizabeth Cavalcanti – Secretaria Executiva CG PBACV/Inmetro – por videoconferência 

Mário A. C. Cardoso – CNI 

Gil Anderi – Coordenador da CT5 

Ausentes Justificados 

Sebastião Roberto Soares – Coordenador da CT3  

   Pauta 

1. Abertura da reunião e panorama geral de ACV - Cecília Leite; 

2.  Leitura e aprovação da Ata da 12ª Reunião Ordinária da CC(anexa) - Elizabeth 

Cavalcanti; 

3. Acompanhamento das pendências de reuniões anteriores (ata anexa) - Elizabeth 

Cavalcanti; 

4. Aprovação do novo regimento interno do PBACV - Cecília Leite; 

5. Avaliação dos Resultados já obtidos no PAQ 2012-2015 – Coordenadores de CT  

a. Outras atividades relacionadas ao PBACV em desenvolvimento no Ibict - Cecília 

Leite/Tiago Braga; 

b. Outras atividades relacionadas ao PBACV em desenvolvimento no Inmetro – Maria 

Aparecida Martinelli; 

6. Propostas de Atuação Estratégica para o triênio 2015 – 2017 -  Coordenadores de CT  

7. Obtenção de recursos para o PBACV – Cecília Leite; 

8. Propostas de membros da Comissão de Coordenação 

a. “Avaliação do Ciclo de Vida Modular para Construção Sustentável” (anexo) - 

Armando Caldeira Pires; 

9. Agendamento das reuniões de 2015 da Comissão de Coordenação do PBACV – Elizabeth 

Cavalcanti 

10. Assuntos Gerais 
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Assuntos Tratados 

Item 1:  Abertura da Reunião, panorama geral de ACV e obtenção de recursos para o 

PBACV 

1. Cecília Leite, Presidente do Comitê Gestor (CG) e da Comissão de Coordenação (CC), dá as 
boas vindas e abre a 13ª Reunião da Comissão de Coordenação do Programa Brasileiro de 
Avaliação do Ciclo de Vida (PBACV).  Cecília manifestou-se animada com as perspectivas e 
com a boa parceria com a UNEP. Avaliou que o curso realizado foi muito positivo e que a 
abertura do evento foi muito importante politicamente. Ressaltou que sentiu falta da 
presença do presidente do Inmetro, apesar de ter contado com a presença da Eng. Maria 
Teresa. Informou que conversou no dia de hoje com o Prof. Oscar e que está aguardando 
ajuda para captação de recursos com o apoio do Inmetro. Em sua avaliação vale a pena um 
reforço na articulação com o BNDES e outra possibilidade que vislumbra é a Lei de 
Informática. Mário Cardoso sugeriu conversar com a ABINEE e Cecília solicitou que Mário 
agendasse reunião para tal. Cecília solicitou, ainda, que Elizabeth entrasse em contato com o 
Prof. Jornada. Cecília solicitou ao Prof. Gil que verificasse na Rede Empresarial se há 
empresas da área de energia elétrica. 

Item 2: Leitura e aprovação da Ata da 12ª Reunião ordinária da Comissão de 

Coordenação 

2. A Ata da 12ª Reunião Ordinária foi aprovada por unanimidade. 

Item 3. Acompanhamento das pendências das reuniões anteriores  

Ação Responsável Prazo 

Encaminhar proposta ao 

BID/MIF elaborada por 

Armando  

Elizabeth Cavalcanti/ 

Armando Caldeira( vai 

reenviar texto) 

Fevereiro/2014 

 

Programar reunião com o 

Coordenador do 

FMASE  

Mário Cardoso 1º semestre de 2014 

Agendar reunião IBICT e 

SENAI sobre 

capacitação na 

Metodologia ACV do 

PBACV  

Mário Cardoso Concluída 

Diagramar o Manual do ILCD Celina Lamb  Concluída 

Revisar a Metodologia  Armando Caldeira-Pires Concluída 

Imprimir 100 exemplares da 

Metodologia 

Mário Cardoso Em andamento 

Propor o Termo de 

Referência para o edital de 

contratação de inventários 

do SICV-Brasil 

Armando Caldeira-Pires e 

Gil Anderi 

Concluída 

Concluir a proposta de Comissão de  Coordenação Parcialmente Concluída 
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revisão do RI do Comitê 

Gestor e encaminhar para 

validação  

 

3. Elizabeth mencionou a minuta de carta aos membros do Comitê Gestor e Cecília informou 

que o IBICT não tem comentários a fazer sobre a mesma. 

 

Item 4: Revisão do Regimento Interno do Comitê Gestor PBACV 

4. Na contextualização do tema, foi recordado que a Elizabeth havia preparado uma minuta de 

revisão do Regimento Interno, a qual foi enviada aos membros da Comissão de Coordenação. 

Cecília teceu considerações sobre a minuta e informou que o IBICT havia feito suas 

sugestões no texto. 

5. Prof. Gil Anderi propôs que a Presidência e secretaria-executiva continuem como estão 

atualmente (Presidência – IBICT; - Secretaria Executiva – INMETRO), sem votação. Prof. 

Gil propôs que o mandato dos membros fosse alterado de 2 para 3 anos. 

6. Prof. Gil propôs que a ABCV fosse incluída como membro da Comissão de 

Coordenação. Aparecida recordou que a ABCV já integra a CC na condição de 

coordenadora da CT 5 e questionou se a ABCV ficaria então com duas vagas. Prof. 

Armando questionou a proposta e manifestou-se contrário à mesma. Acordou-se que esta 

questão será objeto de apreciação pelos membros da CC quando da apresentação do texto 

revisto pelo Ibict. 

7. Foi sugerido que a Rede Empresarial entrasse como membro do CG, assim como o 

CBEDS e Tiago ficou de realizar consultas a estas entidades. Tiago circulará a proposta 

de RI do Comitê Gestor, com as alterações sugeridas, para comentários de todos. 

Item 5: Avaliação dos Resultados já obtidos no PAQ 2012-2015 – Coordenadores de CT 
 

8. Tiago contextualizou o objetivo do item: resultados alcançados até então: revisão dos 

projetos e formulação dos novos. Tiago repassou os projetos estratégicos e o que foi 

realizado em cada um deles. Mencionou o PE 5 e os inventários coletados. 

9. Os Projetos Estratégicos 01 a 05 estão afetos à Comissão Técnica – 2 e o Prof. Armando 

fez um relato dos trabalhos desenvolvidos: conclusão de três documentos: a tradução para 

o português do Manual do ILCD; a Metodologia Padrão para Elaboração de Inventários 

de Ciclo de Vida para o Sistema de Inventários do Ciclo de Vida para o Brasil (SICV 

Brasil); os Procedimentos metodológicos para validação de inventários do ciclo de vida a 

serem depositados no SICV Brasil. Armando sugeriu que os dois últimos documentos 

sejam colocados em consulta pública, seguindo o mesmo procedimento utilizado pelo 

Inmetro.  

10. Os PE 6, 7 e 8 são afetos à CT 3 – Avaliação de Impactos e deve ser aguardado o relato 

do seu coordenador, Prof. Sebastião. 

11. Os PE 9 a 14 são afetos à CT – 4 e Maria Aparecida fez um relato sobre os trabalhos 

realizados em seu âmbito, destacados a seguir, bem como de outras atividades 

relacionadas ao PBACV em desenvolvimento no Inmetro: 

 Elaboração de folder sobre o PBACV; 

 Articulação com Sindicel para apoio à edição de publicações; 
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 Realização de dois seminários no Inmetro – RJ com inclusão do tema PBACV; 

 Realização de duas palestras sobre o PBACV no Fórum Governamental de 

Responsabilidade Social; 

 Inclusão do tema - avaliação do ciclo de vida no Acordo de Cooperação entre o 

Inmetro e o Ministério do Planejamento; 

 Inclusão do tema – ACV nas discussões no âmbito da política de Desenvolvimento 

Produtivo, do MDIC; 

 Articulação com bancos oficiais para captação de recursos e, em particular, com o 

BNDES juntamente com o Ibict; 

 Participação nos trabalhos de normalização, particularmente nas discussões sobre a 

internalização da ISO 14025; 

 Inclusão do tema – ACV nas articulações com o Tribunal de Contas da União; 

 Particularmente no que se refere ao PE 14, Aparecida relatou sobre o Programa de 

Declaração Ambiental de Produtos no SBAC (Rotulagem tipo III – ISO 14025). 

Informou, ainda, que em breve será colocado em consulta pública, por 60 dias, os 

Requisitos Gerais do Programa de Rotulagem Ambiental Tipo III do SBAC e ficou 

de informar aos membros da CC quando o mesmo estivesse disponibilizado. 

12. Tiago fez um relato das outras atividades relacionadas ao PBACV em desenvolvimento 

no IBICT, citando ações desenvolvidas durante o ano de 2014 e perspectivas para 2015 

Item 6 – Propostas de Atuação Estratégica para o triênio 2015 - 2017 

a)  Inventários do Ciclo de Vida – Prof. Armando ponderou que a compra dos inventários é 

a questão central no âmbito desta Comissão. Está em pauta a compra de inventários 

abrasileirados do ciclo de vida junto à PE International/ecoInvent Prof. Gil questionou 

quem abrasileiraria os inventários e Prof. Armando esclareceu que seriam os detentores 

das bases. Em um primeiro momento seriam os inventários de energia, combustíveis e 

transportes. Prof. Gil questiona o abrasileiramento de apenas estes itens. 
 

b) Difusão e Implementação – Aparecida menciona que uma atividade importante a ser 

realizada seria um seminário sobre o PBACV, com vistas a apresentar o programa e 

divulgar os resultados alcançados até então. Cecília mencionou que vem discutindo isto 

internamente no IBICT e Mário mencionou a iniciativa da CNI em articulação com a 

FIBRA. Cecília sugeriu que esta iniciativa fosse avaliada. Aparecida sugeriu que fosse 

feita revisão dos projetos estratégicos e que a revisão, assim como um relato sobre o 

PBACV, fossem apresentados ao Conmetro, em sua primeira reunião de 2015. 
 

c) Formação e capacitação em ACV e ICV – Prof. Gil mencionou evento em que participou 

em 2004 e uma proposta de capacitação. 

I. Programa de formação em ACV 

1. Módulo I: participantes tem condição de conversar sobre ACV 

2. Módulo II: participantes teriam condição de participar de equipes de ACV 

3. Módulo III: participantes poderiam coordenar equipes de ACV 

II. Inserir na educação básica/ ensino médio* 
 

d) Presidência – Cecília mencionou os seguintes aspectos: 

I. Discussão de políticas de acesso e confidencialidade do BD 
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II. Inventários advindos de teses e dissertações 

III. Seminário nacional de BD 
 

Item 7: Análise da proposta do GT de Materiais de Construção Civil, da CT Inventários 

- documento “Avaliação do Ciclo de Vida Modular para Construção Sustentável”  

13. Armando fez um relato sobre o tema e propôs encaminhar a versão rascunho do 

documento “Procedimentos metodológicos para validação de inventários do ciclo de vida 

a serem depositados no SICV Brasil” para que o setor adequasse o inventário elaborado e, 

assim, pudesse incluí-lo na base de dados do PBACV. 
 

Item 8: Agendamento das reuniões de 2015 da Comissão de Coordenação do PBACV 

14. Foi indicado realizar a 14ª reunião da Comissão de Coordenação no dia 14/04, à tarde, 

nas dependências do IBICT, com, dentre outros, os seguintes temas: revisão do 

Regimento Interno do Comitê Gestor do PBACV e revisão dos projetos estratégicos. 
 

Item 9: Assuntos gerais 

15. Aparecida fez a leitura de mensagem recebida da Sra. Rita, do IEE/USP, manifestando o 

interesse em participar do PBACV. Tiago solicitou que a mensagem fosse redirecionada à 

Dra. Cecília, para que ela, na condição de Presidente do Comitê Gestor, pudesse respondê 

- la. 

16. Nada mais havendo a tratar Cecilia Leite agradeceu a presença de todos e encerrou a 

reunião. 

 


