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14ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO – PBACV
Número/Ano: 02/2015
D Ata: 30/04/2015
Início: 14h30min
Término: 17h30min
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
Mário A. C. Cardoso – CNI
Gil Anderi – Coordenador da CT5/ABCV
Ausentes Justificados
Sebastião Roberto Soares – Coordenador da CT3
Pauta
1. Abertura da reunião e aprovação da Ata da 13ª Reunião Ordinária da CC(anexa) - Cecília
Leite;
2. Acompanhamento das pendências de reuniões anteriores (ata anexa) – Maria Aparecida
Martinelli;
3. Recursos financeiros necessários para a execução dos projetos - perspectivas Encaminhamentos da proposta para incorporação de inventários ao SICV Brasil - Cecília
Leite;
4. Revisão do Regimento Interno do Comitê Gestor do PBACV – Cecília Leite
5.

Revisão dos projetos Estratégicos do PBACV – Coordenadores de CT;

6.

Assuntos gerais

- Informe das ações desenvolvidas pelos membros da Comissão de Coordenação do PBACV
relacionadas à ACV (todos os membros)
Assuntos Tratados
Item 1: Abertura da reunião e aprovação da Ata da 13ª Reunião Ordinária da CC
1. Cecília Leite, Presidente do Comitê Gestor (CG) e da Comissão de Coordenação (CC),
deu as boas vindas aos presentes e abriu a 14ª Reunião da Comissão de Coordenação do
Programa Brasileiro de Avaliação do Ciclo de Vida (PBACV). Consultados os presentes
e não havendo nenhuma manifestação, a ata da 13ª Reunião foi aprovada.
Item 2: Acompanhamento das pendências das reuniões anteriores
Ação

Responsável

Prazo

Programar reunião com o

Mário Cardoso

1º semestre de 2014
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do

Imprimir 100 exemplares da
Metodologia

Mário Cardoso

Em andamento

Concluir a proposta de
revisão do RI do Comitê
Gestor e encaminhar para
validação

Comissão de Coordenação

Parcialmente Concluída

Mário Cardoso

-

Contato com ABINEE

2.Sobre o contato com a ABINEE, Mário informou que já foi feito, todavia, houve mudanças
e vai agendar a reunião com o novo dirigente que assumiu o cargo.
3.Prof. Gil informou que não existem empresas de energia elétrica na Rede Empresarial e
considerando que a Rede passou a ser a Câmara Temática de ACV do CEBDS, pode ser
que venha a agregar tais empresas.
4.Tiago informou que enviou a lei de Informática para a Marina Grossi, do CEBDS, mas não
obteve resposta sobre empresas que são associadas do Centro e que podem auferir recursos
desta lei.
5.Prof. Armando ponderou que o contato deveria ser feito com a ANEEL, considerando os
seus recursos de pesquisa.
6.Cecília mencionou que empresas como a DELL, Samsung, que tem acesso a recursos pela
Lei de Informática poderiam, por esta via, investir em ACV. Mas entende que esta é uma
questão política e sente falta do empenho do Inmetro.
7.Prof. Armando comentou que teria que ser elaborado um projeto que tivesse como foco a
pesquisa e Maria Teresa acrescentou que o projeto teria que ser apresentado em articulação
com a Academia.
8.Prof. Gil comentou que o projeto, em que pese tenha o mote de pesquisa, tem que
vislumbrar uma aplicação prática.
9.Prof. Armando informou que irá identificar o contato na ANEEL e agendar reunião com
Cecília e o Inmetro.
Item 3: Recursos financeiros necessários para a execução dos projetos - perspectivas Encaminhamentos da proposta para incorporação de inventários ao SICV Brasil
10. Cecília relatou a reunião no BNDES e ressaltou que Luiz Antonio Elias reforçou o pleito
do IBICT mencionando conhecer o trabalho desde o início e que o mesmo deveria ser
apoiado pelo Fundo da Amazônia.
11. Tiago informou que o projeto foi revisado conforme solicitação do BNDES e enviado ao
Banco há uns quinze dias.
12. Teresa solicitou a versão final do projeto para fazer as gestões internas junto ao Presidente
do Inmetro.
13. Mário vai articular reunião com o Secretário de Mudanças Climáticas do MMA para
avaliar as possibilidades no âmbito do Fundo Clima.
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Item 4: Revisão do Regimento Interno do Comitê Gestor PBACV
14. Tiago informou que encaminhou versão revisada do RI e recebeu comentários do Inmetro,
Prof. Gil e Prof. Armando e propôs que o texto fosse avaliado nos itens em que houve
sugestão de alteração.
15. Tiago propôs, também, que a Comissão de Coordenação aprovasse a criação da Comissão
Técnica Banco de Dados e que esta fique sob a coordenação do IBICT. Foi recordado que a
CT 1 – captação de Recursos foi descontinuada e a ação de captação passa a ser
responsabilidade da Comissão de Coordenação. Assim, esta nova CT passaria a ser a CT 1.
A criação da CT foi aceita pelos presentes.
16. Foi feita a leitura da minuta do Regimento Interno e apresentados os destaques, tendo sido
aprovada a versão final, que segue em anexo.
Item 5: Revisão dos Projetos Estratégicos do PBACV
17. Aparecida apresentou sua proposta de revisão dos projetos afetos à CT – 4, ressaltando que
o projeto 9 continuaria com a mesma formulação, os projetos 10, 11 e 12 seriam fundidos
em um só projeto, o projeto 13 (DISSEMINAR CONHECIMENTOS DE ACV PARA OS
DIFERENTES SEGMENTOS DA SOCIEDADE) seria repassado à Comissão de Capacitação e o
projeto 14 permaneceria com a mesma formulação. Assim, a carteira de projetos da CT 4
ficaria da seguinte forma:
PROJETO ESTRATÉGICO 9 – SISTEMATIZAR A DIVULGAÇÃO DO PBACV
PROJETO ESTRATÉGICO 10 – FORTALECER A INTERAÇÃO ENTRE OS AGENTES
REGULADORES, SETOR PRODUTIVO, ACADEMIA, ÓRGÃOS ESTADUAIS, AGENTES
FINANCIADORES, MPE E O PBACV
PROJETO ESTRATÉGICO 14: DESENVOLVER PROGRAMAS DE AVALIAÇÃO DA
CONFORMIDADE E DE ROTULAGEM AMBIENTAL NO SBAC

18. O Prof. Gil, Coordenador da CT de Capacitação, concordou com a proposta de assumir o
PE 13.
19. Os presentes concordaram com a proposta de revisão apresentada.
20. O Prof. Armando informou que os projetos sob coordenação da CT – 2 permaneceriam tal
como aprovados pelo Conmetro, exceto aqueles que seriam passados para a CT Banco de
Dados recém-criada. Assim, a CT – 2 ficaria com a gestão dos Projetos 3 e 4 e a CT –
Banco de3 Dados ficaria com os projetos 1, 2 e 5.
21. Prof. Gil apresentou dúvida sobre o entendimento quanto aos projetos estratégicos e o
papel do coordenador. Os presentes recordaram como os projetos foram formulados e cada
coordenador fez o detalhamento e submeteu à Comissão de Coordenação para aprovação. A
partir daí e da aprovação do Conmetro, o Coordenador ficou responsável por encaminhar as
ações e sempre contar com o apoio dos demais membros da CC para equacionar os
problemas, particularmente os financeiros.
22. Cecília recordou a ideia de realização de um painel setorial com a indústria, que foi
proposta pelo Prof. Jornada e que seria uma ação importante para captação de recursos.
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Item 6 - Assuntos gerais - Informe das ações desenvolvidas pelos membros da Comissão
de Coordenação do PBACV relacionadas à ACV (todos os membros)
23. Maria Teresa realizou informe sobre o Programa de Rotulagem Ambiental Tipo III do
Inmetro, cujos requisitos passaram recentemente por consulta pública.
24. Cecília mencionou a realização de um painel ou workshop para o governo, para apresentar
o que está sendo feito no âmbito do PBACV. A este respeito, solicitou que os membros da
CC sugerissem entidades para participar, bem como uma proposta de agenda para o evento
e que estas informações fossem encaminhadas ao Tiago.
25. Mário mencionou o projeto da Carbon Trust em parceria com o MDIC e sugeriu que eles
fossem convidados para participar da próxima reunião da CC e apresentar os trabalhos que
estão sendo feitos. Aparecida ficou de fazer o convite à Beatriz carneiro, do MDIC e Mário
ficou de repassar a apresentação sobre o Carbon Trust.
26. Tiago mencionou o evento internacional de cooperação em ACV que será promovido pela
UNEP no Brasil em 2016. O evento tratará de cooperação de bases de dados nacionais em
ACV. Prof. Armando questionou qual a diretriz que seria adotada e Tiago esclareceu que
será um modelo descentralizado.
27. Tiago mencionou a visita, no âmbito da missão à Europa, a dois fornecedores de
inventários, a Ecoinvent e a PE e ressaltou a necessidade de contar com dois bolsistas para
apoiar o trabalho. Questionou se a CNI e o Inmetro não poderiam apoiar na contratação
destes bolsistas. Maria Teresa sugeriu que o IBICT apresentasse projeto para que possamos
verificar a viabilidade no âmbito do Pronametro.
28. Tiago esclareceu que a política de uso do Banco de Dados ainda não está pronta e que
pretende tratar deste assunto com o Prof. Armando.
29. Nada mais havendo a tratar, Cecilia Leite agradeceu a presença de todos e encerrou a
reunião. A próxima reunião foi agendada para o dia 01/07 de 10h – 13h, no IBICT.
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