ATA DA REUNIÃO DE INSTALAÇÃO DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO
DO COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DO
CICLO DE VIDA DE PRODUTOS
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1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO – PBACV
Número/Ano: 01/2011

Data: 28/09/11

Início: 10h

Término: 13h30min

Local: Inmetro / Brasília

Presentes:
Emir Suaiden – Ibict/Presidente do Comitê Gestor
Armando Caldeira Pires – UnB/Coordenador da CT2
Celina Rosa Lamb - Ibict
Cecília Leite Oliveira - Ibict
Cássia Maria Lie Ugaya – ABCV/UTFPR/Coordenadora da CT5
Sebastião Roberto Soares – UFSC /Coordenador da CT3
Elizabeth Cavalcanti - Inmetro
Maria Aparecida Martinelli – Inmetro/Coordenadora da CT4
Maria Teresa Rodrigues Rezende - Inmetro
Ausentes Justificados:
Reinaldo Ferraz – MCT/Coordenador da CT1
Pauta:
1. Abertura da Reunião
Professor Emir Suaiden - Presidente do Comitê Gestor e da Comissão de
Coordenação
2. Apresentação dos Coordenadores das Comissões Técnicas e do representante do Ibict
3. Comitê Gestor
Aprovação da ata, com as sugestões recebidas;
Encaminhamentos da reunião de instalação – novos membros convidados e
confirmações;
Próxima reunião – data e local;
Retificação da Resolução Conmetro.
4. Comissões Técnicas
Validação da proposta de Regimento Interno;
Composição das comissões;
Sistemática de operação das comissões.
5. Eventos
Projeto SiCV Brasil;
Primeiro Seminário do PBACV;
Rio Metrologia 2011;
Cilca 2011;
III Seminário Internacional de ACV;
Congresso Brasileiro de Gestão do Ciclo de Vida
Simpósio Nacional sobre ACV de Sistemas Energéticos.
6. Mapeamento de Projetos/Iniciativas
RBQV Rede Brasileira de Química Verde
7. Assuntos Gerais
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Assuntos Tratados
Item 1: Abertura da reunião
1.
O Presidente do Ibict, Prof. Emir Suaiden, deu as boas vindas a todos fazendo a abertura
da reunião de instalação da Comissão de Coordenação (CC) do Programa Brasileiro de Avaliação
do Ciclo de Vida – PBACV.
2.
A Secretária-Executiva da CC, Elizabeth Cavalcanti do Inmetro, fez apresentação da
proposta de pauta da reunião. Foi sugerida a inclusão no item 5 da pauta, o evento Congresso
Brasileiro de Gestão do Ciclo de Vida.
Item 2: Apresentação dos Coordenadores das Comissões Técnicas e do representante do
Ibict
3.
A Secretária-Executiva fez a leitura do Of.Dir 391/2011 do Ibict com o aceite do Instituto
para presidir o Comitê Gestor (CG) e a Comissão de Coordenação e, ainda, com a indicação de
representantes. Em seguida, apresentou os Coordenadores indicados para as Comissões
Técnicas (CT), como segue:
CT1 - Captação de Recursos – Sr. Reinaldo Ferraz – MCT;
CT2 - Inventários – Prof. Armando Caldeira Pires – Especialista em ACV da Universidade de
Brasília/UnB;
CT3 - Avaliação de Impactos – Prof. Sebastião Roberto Soares – Especialista em ACV da
Universidade Federal de Santa Catarina/UFSC;
CT 4 - Difusão – Sra. Maria Aparecida Martinelli - Inmetro (representação a ser oficializada em
Portaria do Presidente do Inmetro);
CT 5 - Formação e Capacitação – Profa. Cássia Maria Lie Ugaya - ABCV.
Item 3: Comitê Gestor
aprovação da ata, com as sugestões recebidas
encaminhamentos da reunião de instalação – novos membros convidados e
confirmações
próxima reunião – data e local
retificação da Resolução Conmetro
4.
A CC analisou a minuta da Ata da 1ªReunião Ordinária do Comitê Gestor e fez as
adequações necessárias, levando em consideração os comentários recebidos. A SecretáriaExecutiva enviará a versão corrigida da ata aos membros do CG com recomendação de
aprovação em sua próxima reunião.
5.
A Secretária-Executiva apresentou os encaminhamentos da 1ª RO do Comitê Gestor,
conforme discriminado abaixo:
Parágrafo
4

Encaminhamento/ Resultado
Contatar novamente as organizações ausentes, e
convidá-las para indicar representantes para participar
do Comitê Gestor.
Parcialmente concluído. Reenviado o Ofício
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Responsável(is)
Inmetro
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6

8

14

23

25

27

28a

28b

29

convite e realizados contatos telefônicos.
Encaminhar aos membros a apresentação do Prof.
Armando Caldeira Pires em pdf.
Pendente.
Analisar o tema Registro de Emissões e Transferência de
Poluentes disponível no endereço www.mma.gov.br/
Mudança Climática e Qualidade Ambiental / Gerência de
Registros Perigosos /Registro de Emissões e
Transferência de Poluentes.
Sem informação.
Verificar a possibilidade de trazer especialistas da
ANFAVEA para apresentarem o estado da arte do setor
em ACV.
Sem informação.
Confirmar a indicação do Ibict para a Presidência.
Deverá ser consultado o Presidente do Ibict,
representante titular, que definirá se pode acatar a
indicação, e se na pessoa do representante titular ou
suplente.
Concluído.
Corrigir a Resolução N°1/2011 do Conmetro, incluíndo o
IBICT como membro da Comissão de Coordenação.
Concluído. A Resolução Conmetro nº 01/2011 foi
retificada na 61a RO de 21/09/2011, por outra resolução
que inclui o Ibict como membro da Comissão de
Coordenação. Quando publicada no DOU a resolução
vai ser encaminhada aos membros da CC.
Confirmar as indicações dos coordenadores das
Comissões Técnicas:
CT - Captação de Recursos - Sr. Reinaldo Ferraz - MCT;
CT - Avaliação de Impactos - Prof. Sebastião Roberto
Soares – UFSC.
Concluído.
Enviar uma correspondência circular pela Secretaria
Executiva do Comitê Gestor solicitando a todos os
membros indicações para as CT e sugestões ao
Regimento Interno das CT.
Concluído.
Enviar à Secretaria Executiva as indicações de
participantes e sugestões ao Regimento Interno, no
prazo de 30 dias.
Parcialmente concluído. Enviadas algumas
indicações para as CT, mas nenhuma sugestão ao RI das
CT.
Reunir a Comissão de Coordenação e analisar as
indicações da composição das CT, enviando para
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Inmetro

ABCV(Gil Anderi)

CBAC/Anfavea(Mário
Guitti)

Ibict e SecretáriaExecutiva

Inmetro(Secretária
Executiva)

Inmetro(Secretária
Executiva)

Inmetro(Secretária
Executiva)

Todos os membros
do Comitê Gestor

Presidente
Comissão

da
de

CONTINUAÇÃO DE ATA DE REUNIÃO INMETRO
Assuntos Tratados

31a

31b

31c

33

Anexos

validação na próxima reunião do Comitê Gestor.
Concluído. A CC analisou as composições das CT
na presente reunião. A Secretária-Executiva deverá
distribuir o quadro de representantes aos membros do
CG.
Verificar a disponibilidade de dois especialistas
internacionais para participar do evento de dois dias em
Brasília e um dia em São Paulo, na segunda quinzena de
novembro de 2011, em torno de 21 a 23/11/2011 ou,
alternativamente, em março de 2012.
Concluído. Os especialistas informaram que não
têm agenda para esse ano e vai ser mantida a proposta
de agendamento para março de 2012.
Verificar a disponibilidade de apoio da CNI, para
realização do evento de dois dias em Brasília, na
segunda quinzena de novembro de 2011.
Concluído. A CNI informou que pode apoiar o
evento.
Verificar a disponibilidade de apoio da CNI para
realização do evento de um dia em São Paulo, na Fiesp,
para o setor industrial.
Concluído. A CNI informou que pode apoiar o
evento.
Verificar a possibilidade de inserir um evento do PBACV
paralelo à reunião “Rio +20”.
Sem informação.
Encaminhar Ata, apresentação do Prof.Armando
Caldeira Pires em pdf, Resoluções do CONMETRO, RI,
PBACV, Lista dos participantes/indicações de
representantes, lista de presença.
Parcialmente concluído. A ata corrigida e a
apresentação devem ser encaminhadas após a reunião
da CC.
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Coordenação

Ibict (Celina Lamb)

CNI (Mário Cardoso)

CNI (Mário Cardoso)
e
CBAC/Anfavea
(Mário Guitti)

IBAMA
Curvelo)

(Vitor

Inmetro (Secretária
Executiva)

6.
A Secretária-Executiva apresentou as indicações recebidas das instituições membros do
CG conforme Quadro Atualizado de Representantes Titulares e Suplentes do CG, anexo.
7.
Foi considerado oportuno realizar algumas articulações para completar a composição do
CG. Para tanto, o Inmetro fará contatos com o MAPA, via coordenação das Câmaras Temáticas,
no sentido de obter a indicação dos representantes da área afim ao tema de ACV daquela
Instituição. A representante do Ibict também fará articulação via Embrapa no sentido de obter
a indicação de representante do MAPA.
8.
A Secretária-Executiva fará articulação junto ao Sebrae no sentido de obter a indicação de
representante da área afim ao tema de ACV daquela Instituição.
9.
A representante do Ibict fará articulação junto à CNA e Embrapa no sentido de obter a
indicação de representante da área afim ao tema de ACV daquela Instituição.
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10. Propor ao representante do CBAC/Anfavea que a apresentação sobre o estado da arte de
ACV no Setor Automotivo seja realizada para as CT 2, 3 e 5.
11. Após a obtenção de todas as indicações de representantes titulares e suplentes do CG a
Secretária-Executiva deverá encaminhar a nova versão do quadro de representantes a todos os
membros do CG.
12. A 2ª Reunião Ordinária do CG deverá ser realizada no dia 23 de novembro próximo, das
10h às 13h, em Brasília.
13. A primeira reunião das CT será presencial e realizada no dia 22 de novembro próximo, em
Brasília, com agenda a ser proposta pela Secretária-Executiva.
Item 4: Comissões Técnicas
validação da proposta de Regimento Interno
composição das comissões
sistemática de operação das comissões
14.

15.

16.

17.

A proposta de Regimento Interno das CT foi elaborada pelo grupo que antecedeu o CG e
encaminhada com os documentos da 1ªRO. Até o momento, nenhuma sugestão foi
recebida e cabe à CC a validação do Regimento Interno das CT. A CC analisou a proposta
de Regimento Interno. Após algumas considerações foi aprovada a versão que segue
anexa à ata.
Com relação à composição das CT a Secretária-Executiva enfatizou que não se restringe
aos representantes dos membros do CG. Os Coordenadores das CT podem apresentar
uma relação de potenciais participantes e a Secretária-Executiva apresenta as
manifestações de interesse encaminhadas pelos membros do CG, para validação pela CC.
Após algumas considerações, os Coordenadores das CT e a Secretária-Executiva em nome
do coordenador da CT1 - Captação, Sr. Reinaldo Ferraz, apresentaram a primeira proposta
de composição, que quando consolidada será distribuída aos membros da CC.
Com relação à sistemática de operação das CT, a Secretária-Executiva questionou os
coordenadores das CT se eles teriam alguma proposta para o formato das reuniões,
agendas, registros, arquivos e comunicação com a CC. Após amplo debate ficou acordado
que caberia aos Coordenadores viabilizar a melhor forma de conduzir os trabalhos nas CT,
e que:
a) as reuniões podem ser presenciais ou virtuais, tendo sido sugerido a realização da
primeira reunião presencial, no dia anterior a próxima reunião do CG;
b) os convites para a primeira reunião das CT devem ser enviados por seus
Coordenadores em articulação com a Secretária-Executiva da CC para definição da
infra-estrutura; aos convites serão anexados o RI das CT e as Resoluções Conmetro
que nortearão os trabalhos das comissões;
c) as agendas devem ser elaboradas tomando como base o Programa Brasileiro de
Avaliação do Ciclo de Vida – Orientações Estratégicas e o seu Termo de Referência,
aprovados pelas Resoluções Conmetro nº 03 e 04/2011, respectivamente;
d) para fazer a gestão dos registros das CT o Ibict desenvolverá um blog, inicialmente, e
mais tarde um site;
e) nesse primeiro momento, as mensagens trocadas pelos Coordenadores das CT serão
copiadas para a Secretária-Executiva e para os demais coordenadores.
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Item 5: Eventos
Projeto SiCV Brasil (apoio da CNI para os dois eventos BSB e SP)
Primeiro Seminário do PBACV - Definição de temas; data; local; apoios
institucionais
Rio Metrologia 2011
Cilca 2011
III Seminário Internacional de ACV
Congresso Brasileiro de Gestão do Ciclo de Vida
Simpósio nacional sobre ACV de Sistemas Energéticos
18.

19.

20.

21.

Os dois eventos do Projeto SiCV Brasil - o 1º Seminário do PBACV e o evento para o setor
produtivo, a serem realizados em março de 2012, em Brasília e São Paulo, contarão com
recursos do Projeto e apoio da CNI. A mudança de agenda, de novembro para março, se
deve à indisponibilidade dos especialistas internacionais convidados. Os temas a serem
apresentados pelos especialistas deverão ser sugeridos pelos Coordenadores das CT. As
datas ainda estão pendentes e dependem das agendas dos especialistas internacionais. O
Ibict deve articular e definir com os especialistas, o mais rápido possível, para que se
inicie a organização, com bloqueio do local pela CNI e as demais providências de infraestrutura necessárias.
A Secretária-Executiva informou ter participado em 1 e 2 de setembro,de um painel sobre
“Metrologia para a Sustentabilidade Ambiental”, apresentando o PBACV no evento “Rio
Metrologia 2011- Medir para Competir” da Rede Metrológica do RJ. A repercussão entre
os presentes foi bastante positiva. Gisele Birman Tonietto da PUC-RJ mostrou interesse na
apresentação do PBACV para os membros de um projeto com o Cenpes/Petrobrás que
objetiva revisar inventários de combustíveis brasileiros.
O Simpósio Nacional sobre ACV de Sistemas Energéticos é uma iniciativa do IEE da USP e
será realizado em São Paulo, no dia 05/12/2011. Houve convite para divulgação do
PBACV.
Não houve nenhuma colocação sobre os outros eventos listados, sendo necessário
articular a divulgação do PBACV.
Item 6: Mapeamento de Projetos/Iniciativas – estratégias, participações, alinhamento.

22.

23.

A Secretária-Executiva propôs que se inicie um mapeamento dos Programas, Projetos,
Grupos de Trabalho e iniciativas sobre ou para a utilização de ACV. A intenção não é de
criar controles ou cercear iniciativas, mas tentar promover os alinhamentos internos e
externos ao PBACV, otimizar os recursos de representação dos diversos membros e
participantes do programa, trazer informações e demandas de políticas e de outros
programas, acordar estratégias de participação.
A Rede Brasileira de Química Verde é uma proposta que ainda está sendo discutida, que
se origina num estudo realizado pelo CGEE e publicado em 2010, denominado “A Química
Verde no Brasil 2010-2030”. Após a publicação, o Inmetro foi procurado por alguns
participantes do estudo que têm a incumbência de escrever o Capítulo 13, a respeito de
governança, que não fora incluído no citado livro. Realizadas algumas reuniões e
esclarecimentos, mas ainda não há uma posição definitiva do Instituto sobre a iniciativa.
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Item Item 7: Assuntos Gerais
24.

Não houve outros assuntos discutidos.
Item 9: Encaminhamentos

25.

Os encaminhamentos acordados na reunião foram os seguintes:

Parágrafo
4

7

8

9

10

17

18b

18c

18d

Encaminhamento
Enviar a versão corrigida da Ata da 1ª
Reunião do Comitê Gestor aos seus membros
com recomendação de aprovação na
próxima reunião.
Articular junto ao MAPA no sentido de obter
a indicação de representante de uma área
afim ao tema ACV daquela Instituição.
Articular junto ao Sebrae no sentido de obter
a indicação de representante da área afim ao
tema de ACV daquela Instituição.
Articular junto ao CNA e a Embrapa para
obter a indicação de representante da área
afim ao tema de ACV daquela Instituição.
Encaminhar a nova versão do quadro de
representantes a todos os membros do CG,
após a completeza das indicações dos
representantes titulares e suplentes.
Definir com os especialistas estrangeiros, o
mais rápido possível, as datas para o
seminário de março/2012.
Enviar os convites para a primeira reunião
das CT, em articulação com a SecretáriaExecutiva para definição da infra-estrutura,
anexando o RI das CT e as Resoluções
Conmetro, que nortearão os trabalhos das
comissões.
Elaborar as agendas das CT tomando como
base o Programa Brasileiro de Avaliação do
Ciclo de Vida – Orientações Estratégicas e o
seu Termo de Referência, aprovados pelas
Resoluções Conmetro nº 03 e 04/2011,
respectivamente.
Desenvolver um blog para a gestão dos
registros das CT e, mais tarde, evoluir para
um site.
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Responsável
Secretária-Executiva

Inmetro (Maria
Rezende)

Teresa

Secretária-Executiva

Ibict (Cecília Leite Oliveira)

Secretária-Executiva

Ibict (Celina Rosa Lamb)

Coordenadores das CT e
Secretária-Executiva

Coordenadores das CT e
membros das CT

Ibict (Celina Rosa Lamb)
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Parágrafo
18e

19
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Encaminhamento
Copiar para todos os membros da Comissão
de Coordenação as mensagens trocadas com
a Secretária-Executiva e os demais
coordenadores.
Sugerir uma lista de temas a serem
apresentados pelos especialistas que
participarão no seminário de ACV em
março/2012.

Responsável
Membros da Comissão de
Coordenação

Coordenadores das CT

Nada mais havendo a tratar, a Sra. Elizabeth Cavalcanti agradeceu a participação de todos e
encerrou a reunião.
Anexos:
Ata da 1ªRO do CG, recomendada para aprovação;
Quadro atualizado de Representantes Titulares e Suplentes do CG;
Regimento Interno das CT aprovado pela CC.
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