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PRODUTOS
Identificação da Reunião

Página 1 de 7

2ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO – PBACV
Número/Ano: 02/2011

Data: 06/12/11

Início: 14h30min

Término: 18h

Local: Ibict / Brasília

Presentes
Emir Suaiden – Ibict, Presidente
Armando Caldeira-Pires – Coordenador da CT2
Celina Rosa Lamb – Ibict
Cecília Leite Oliveira – Ibict
Elizabeth Cavalcanti – Inmetro, Secretária Executiva
Maria Aparecida Martinelli – Coordenadora da CT4
Maria Teresa R. Rezende – Inmetro
Ausentes Justificados
Cássia Maria Lie Ugaya – Coordenadora da CT5
Reinaldo Ferraz – Coordenador da CT1
Sebastião Roberto Soares – Coordenador da CT3
Pauta
1.
Abertura da Reunião

Professor Emir Suaiden - Presidente do Comitê Gestor (CG) e da Comissão de
Coordenação (CC)

Aprovação da Ata da 1ª RO da Comissão de Coordenação, de 28/09/11
2.




Comitê Gestor
Avaliação da 2ª Reunião do CG, de 23/11/2011
Encaminhamentos da reunião
Próxima reunião – data e local

3.




Comissões Técnicas
Composição das Comissões Técnicas
Sistemática de operação das Comissões Técnicas
Projetos

4.





Eventos
Projeto SiCV Brasil
Primeiro Seminário do PBACV
Projeto MDIC/Sebrae/Ibict/Inmetro
Simpósio Nacional sobre ACV de Sistemas Energéticos

5.

Mapeamento dos links do PBACV com demais Programas

6.

Filiação UNEP/SETAC

7.

Publicações em ACV(Cartilha Ibict e Ontologia)

8.

Assuntos Gerais
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Assuntos Tratados
Item 1: Abertura da Reunião
1.
O Presidente do Ibict, Professor Emir Suaiden - Presidente do Comitê Gestor (CG) e da
Comissão de Coordenação (CC), deu as boas vindas a todos fazendo a abertura da 2ª Reunião
da Comissão de Coordenação do Programa Brasileiro de Avaliação do Ciclo de Vida
(PBACV).
2.
A Sra. Elizabeth Cavalcanti, Secretária-Executiva da CC e representante do Inmetro,
submeteu a Ata da 1ª Reunião da CC à aprovação dos presentes. Não havendo considerações a
mesma foi aprovada por todos.
Item 2: Comitê Gestor
 Avaliação da 2ª Reunião do CG, de 23/11/2011
 Encaminhamentos da 2ª Reunião do CG
 Próxima reunião – data e local
3.
A Sra. Elizabeth Cavalcanti, informou que a Minuta da Ata da 2ª RO do Comitê Gestor
ainda não estava finalizada, mas apresentou os pontos discutidos na 2ª Reunião do CG
realizada em 23/11/11 e os encaminhamentos da mesma, conforme tabela abaixo.

Resumo dos encaminhamentos
acordados na 2ª RO do CG
Convidar a Caixa Econômica Federal para
participar na CT1
Avaliar com a Secretaria Executiva do
Conmetro a formalização dos representantes
da Academia nas CT
Criar página do PBACV e informar à
Secretária Executiva para divulgação
Planos de Ação das CT
Formular o Plano de Ação Quadrienal2012/2015 e submeter na primeira reunião
de 2012 do Conmetro
Discutir na próxima reunião da Comissão de
Coordenação a situação da CT 5 (falta de
recursos, operacionalização das ações da
CT, e outras questões)
Divulgar o PBACV e mapear no MMA as
ações pertinentes ao PBACV que poderão
ser realizadas
Sugerir uma lista de temas a serem
apresentados pelos especialistas que
participarão no Seminário de ACV em
março/2012.
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Responsável(eis)

Prazo

Secretária Executiva
do CG
Secretária Executiva
do CG

30/01/2012

Celina Lamb/Ibict
Coordenadores
CT
Comissão
Coordenação
Comissão
Coordenação

das

30/01/2012

a ser definido
pelo Ibict
28/02/2012

de

10/03/2012

de

06/12/2011

Flávia Xavier/Ibama

a ser definido
pelo Ibama

Coordenadores
CT

30/01/2012

das
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4.
Ficou acordado que em 2012 serão realizadas duas reuniões do Comitê Gestor, a serem
agendadas para maio e outubro, considerando-se a agenda 2012 das reuniões do Conmetro e a
disponibilidade do Prof. Emir Suaiden. As datas serão informadas pela Secretária Executiva.
Item 3: Comissões Técnicas
 Composição das Comissões
 Sistemática de operação das Comissões
 Projetos
5.
Na reunião do CG o Coordenador da CT1-Captação de Recursos, Reinaldo Ferraz do MCTI,
comunicou que não poderia mais exercer a função de Coordenador da CT, pois, na condição de
Assessor Especial do Secretário Executivo do MCTI, não teria disponibilidade de tempo e
agenda para se dedicar adequadamente. Entretanto, se comprometeu a continuar colaborando com a
Comissão e representando o MCTI no Comitê Gestor. A Secretária Executiva propôs ao Presidente que
o Inmetro passasse a coordenar a CT1, o que foi aceito por todos.

6.
Para compor a CT1-Captação de Recursos foram convidados representantes de CNPq/
Capes, BNDES, Inmetro, Ibict, Finep, Consecti, Confap, Sebrae e Senai. Por sugestão da
representante da ANA no CG a Caixa Econômica Federal também será convidada a participar
na CT1. A próxima reunião ainda deve ser presencial.
7.
Conforme relatado pelo Prof. Armando Caldeira-Pires Coordenador da CT2-Inventários,
a mesma tem quinze entidades membros, mas a participação de mais setores industriais na
Comissão é fundamental, sendo necessário um forte trabalho de divulgação e articulação. Estão
programadas 4 reuniões em 2012, sendo que a próxima deverá acontecer na primeira quinzena
de fevereiro. As reuniões serão virtuais, a partir de uma ferramenta de informática a ser
disponibilizada pelo Ibict. O Coordenador da CT2 vai formatar um grupo no Google para
disseminação de documentos.
8.
O Coordenador da CT3-Avaliação de Impactos, por questões de agenda, não pode
participar da presente reunião. A composição da CT3 é basicamente a mesma da CT2, mas
como bem observado no CG, por Leda Coltro do Ital, se para a elaboração dos inventários é
necessário muito apoio da indústria, para a avaliação de impactos é fundamental o apoio de
institutos de pesquisa e de laboratórios. Desta forma, outras participações serão identificadas e
convidadas. As próximas reuniões serão virtuais.
9.
A CT4-Difusão conta com a participação de representantes do Inmetro, Ibict, IEE/USP,
SEBRAE, ABIT e SINDICEL, sendo que outras entidades já foram convidadas e ainda não
mandaram seus representantes. A comunicação entre os membros da CT será realizada, em um
primeiro momento, via web, mas pretende-se continuar com as reuniões presenciais. A
Coordenadora espera contar com a participação de mais instituições na Comissão, para
enriquecer o trabalho da mesma.
10. A CT5-Capacitação e Formação não se reuniu em virtude da falta de recursos da ABCV
que coordena a CT, para custear o deslocamento para Brasília da Profa. Cássia Maria Lie
Ugaya. A Secretária Executiva enviaemail à Coordenadora consultando sobre os planos para
realização da reunião.
11. A proposta de elaboração do Plano de Ação das CT para 2012-2015 foi validada pelo
Comitê Gestor, com prazo até 28/02/12. Desta forma, o Plano de Ação Quadrienal do PBACV
será formulado pela CC até 30/03/12, para então ser submetido ao Conmetro na primeira
reunião de 2012.
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12. Os projetos serão formulados numa próxima etapa, tendo em vista os planos de ações em
discussão nas CT.
Item 4: Eventos




Projeto SiCV Brasil/ Primeiro Seminário do PBACV
Projeto MDIC/Sebrae/Ibict/Inmetro
Simpósio Nacional sobre ACV de Sistemas Energéticos

13. A Sra. Elizabeth Cavalcanti indicou a possibilidade do Inmetro organizar um Painel
Setorial, englobando as políticas governamentais e a ACV como ferramenta para apoiar os
setores industriais. A Sra. Maria Aparecida Martinelli vai elaborar, até 30/12/2011, uma minuta
de programa para o Painel Setorial, a ser realizado na segunda quinzena de abril/2012.
14. A Sra. Celina Lamb, do Ibict, informou sobre o desenvolvimento das ações do Projeto
SICV Brasil e o Primeiro Seminário do PBACV. Após algumas discussões foi deliberado que a
Sra. Celina vai elaborar uma minuta de programa, até 16/12/2011, abordando também as
questões das experiências européias na implantação da ACV. A proposta deve ser enviada para
a Secretária Executiva circular aos membros da CC. A idéia é que o Seminário seja realizado
na segunda quinzena de maio/2012, após o Painel.
15. A Sra. Celina Lamb apresentou um histórico de articulações com o MDIC, por meio da
Secretaria de Inovação, com vistas a obter apoio financeiro em projeto para “Disseminar o
pensamento em ACV para micro e pequena empresa”, nos âmbitos setoriais.
16. Representantes do Inmetro, Ibict e UnB foram convidados para participar do Simpósio
Nacional sobre ACV de Sistemas Energéticos, organizado pelo IEE/USP, apresentando temas do
PBACV. Ressalte-se que 60% dos palestrantes presentes participam das ações do Programa,
inclusive um integrante da Mesa Redonda. Foram recebidas muitas manifestações positivas,
especialmente de representante da Comissão do Ambiente da FIESP, que expressou convite para
apresentação do programa. Foi relatado que num dos painéis, durante palestra proferida por
representante da Natura, foi apresentado trabalho desenvolvido com consultoria da Profa Cássia
Maria Lie Ugaya, que consiste em adaptar bancos de dados do Ecoinvent e disponibilizar para
todos. Tal questão foi destacada pelos presentes, no sentido de que o Ecoinvent não foi a opção
do Brasil no desenho de sua arquitetura de bancos de dados, que segue o padrão ILCD. Assim,
esta questão será discutida com a Profa Cassia, visto que ela coordena a CT5 do Comitê Gestor
do PBACV.
17. O Presidente da CC se retirou da reunião, devido a compromissos no MCTI, e a
coordenação dos trabalhos ficou a cargo da Sra. Elizabeth Cavalcanti, Secretária Executiva.
Item 5: Mapeamento das interfaces do PBACV com demais Programas
18. A Sra. Elizabeth Cavalcanti informou que esse item é de um encaminhamento do Comitê
Gestor. As representantes do Inmetro em conjunto com a Secretaria de Articulação
Institucional e Cidadania Ambiental (SAIC) do MMA e com o MDIC vão articular as questões
do PBACV nas políticas nacionais em desenvolvimento. Solicitou ainda, que os demais
membros da CC também se articulem no sentido de que se possa integrar o PBACV em outras
políticas governamentais.
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Item 6: Filiação UNEP/SETAC
19. A Sra Celina, do Ibict, apresentou convite para filiação no fórum UNEP/SETAC, feita
pelo Prof. Gil Anderi da ABCV ao Prof. Emir Suaiden O Prof. Armando encaminhou
mensagem em resposta a esta proposta com questionamentos à mesma e a Sra. Celina informou
que o Ibict tem convênio com a UNEP/SETAC. Após algumas discussões foi consensado que
seria fundamental avaliarmos os fóruns internacionais que tratam do tema ACV e foi ressaltada
a importância de participar nos mesmos. Nesse sentido, a Sra Celina, com auxílio do Prof.
Armando, elaborará uma Nota Técnica e encaminhará a Secretária-Executiva, para que se faça
uma articulação com a representante do MRE no CG, para a avaliação política da(s)
filiação(ões). Além da análise política, deverá ser considerada também a questão financeira,
quanto ao pagamento da anuidade dessas filiações, bem como os recursos humanos necessários
para participarmos de forma eficaz.
Item 7: Publicações em ACV (cartilha IBICT e Ontologia)
20. A Sra Celina, do Ibict apresentou o documento de metodologia, resultado do Projeto
SICV Brasil, e em conjunto com o Prof. Armando questionou sobre a possibilidade do mesmo
se tornar uma norma brasileira. Após alguns debates foi concluído que o mesmo poderia se
tornar um guia ou uma diretriz para apoiar a elaboração de inventários conforme a norma ISO,
e ser elaborado no âmbito da ABNT. A Sra. Maria Teresa sugeriu que a Secretária Executiva
encaminhasse essa demanda à Diretoria de Normalização da ABNT, bem como verificasse a
possibilidade de incluí-la no contrato Inmetro/ABNT.
21. A Sra Celina, do Ibict, informou que a Ontologia de ACV está pronta e será publicada até
o final de 2011.
Item 8: Assuntos Gerais
22. Foi discutida a necessidade de ações de articulação da direção do PBACV com demais
órgãos de governo e empresas estatais, no sentido de homogeneizar entendimentos sobre a
opção feita, no âmbito do SICV Brasil, do padrão ILCD de arquitetura de bancos de dados.
Sendo esta a opção adotada, é fundamental que os parceiros do PBACV estejam todos
trabalhando em sintonia e seguindo a mesma diretriz.
Item 9: Encaminhamentos
23.

Os encaminhamentos acordados na reunião foram os seguintes:
Parágrafo
da
presente
Ata
4

6

7

Encaminhamento

Responsável

Prazo

Agendar as duas reuniões do
CG para maio e outubro,
considerando-se a agenda
2012 das reuniões do
Conmetro e a disponibilidade
do Prof. Emir Suaiden
Convidar Caixa Econômica
Federal para participar na
CT1
Formatar um grupo no

Secretária-Executiva

Após
definição da
Agenda de
reuniões do
Conmetro
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Coordenador da CT1

Janeiro/2012

Coordenador da CT2

Não definido
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8

10

11
11

13
14

16

18

19

19

20

Google para disseminação de
documentos no âmbito da
CT2.
Identificar e convidar outras
instituições para participar da
CT3.
Enviar email à Coordenadora
da CT5 consultando sobre os
planos para realização da
reunião da Comissão.
Elaboração do Plano de Ação
das CT para 2012-2015
Formular o Plano de Ação
Quadrienal do PBACV, até
30/03/2012, e submeter ao
Conmetro na primeira reunião
de 2012
Elaborar de minuta de
programa do painel setorial
Elaborar de minuta de
programa
do
Primeiro
Seminário do PBACV
Enviar e-mail à Profa. Cássia
sobre
interfaces
com
Ecoinvent
Mapear as interfaces do
PBACV
com
demais
Programas
Elaborar Nota Técnica sobre
os fóruns – UNEP/SETAC e
ILCD e encaminhar à
Secretária Executiva.
Articular com a representante
do MRE para a avaliação
política da filiação a fóruns
internacionais, com base na
Nota Técnica a ser elaborada.
Encaminhar à ABNT a
demanda por elaboração de
guia/diretriz de aplicação da
metodologia de elaboração de
inventários e verificar a
possibilidade de incluí-la no
contrato Inmetro/ABNT.
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Coordenador da CT3

Não definido

Secretária Executiva

imediato

Coordenadores de CT

28/02/3012

Comissão
Coordenação

de

30/03/2012

Maria
Aparecida
Martinelli
Celina Rosa Lamb

31/12/2011

Secretária Executiva

imediato

16/12/2011

Inmetro/(SAIC)/MMA/
MDIC

Não definido

Celina Rosa Lamb e
Armando Caldeira-Pires

Não definido

Secretária Executiva

Não definido,
após
Nota
Técnica

Secretária Executiva

Não definido

24. Nada mais havendo a tratar a Sra. Elizabeth Cavalcanti, agradeceu a presença de todos e
informou a próxima reunião da agendada para o dia 01 de março de 2012, nas instalações do
Inmetro em Brasília.
_________________
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