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7ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO – PBACV
Número/Ano: 02/2013

Data: 28/05/2013

Início: 9 h 30 min

Término: 13 h 30min

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

Presentes
Cecília Leite Oliveira – Ibict
Celina Rosa Lamb – Ibict
Elizabeth Cavalcanti – Inmetro, Secretária Executiva
Armando Caldeira-Pires – Coordenador da CT2
Maria Aparecida Martinelli – Coordenadora da CT4
Gil Anderi – ABCV
Ausência Justificada
Emir Suaiden – Ibict, Presidente
Pauta
1. Abertura da Reunião e aprovação da Ata da 6ª RO da Comissão de Coordenação
2. Presidência e composição do Comitê Gestor - biênio 2013-2014
2.1 Solicitações IPT; CBIC; Ministério das Cidades
3. Integração do PBACV na CT Plano Indústria/ GT Inventários - relatos e perspectivas
4. Captação de Recursos
4.1 Parcerias do PBACV na Construção Civil - relatos e encaminhamentos
4.2 Encaminhamentos para projeto com o Global Environmental Found
4.3 Desdobramentos com CNPq
4.4 Outras fontes (MCTI/Coord. de Mudanças Climáticas - Ibict)
5. Eventos
5.1 Encerramento do Curso à Distância de ACV(12/06)
5.2 ILCM 2013 Call for Papers (India)
6. Disseminação do PBACV
6.1 Edição da Cartilha Ibict em espanhol- distribuição
6.2 Carta de apresentação dos produtos do PBACV
7. Assuntos recorrentes (Modelo de Negócio para o PBACV; Detalhamento dos Projetos
Estratégicos; Coordenação da CT5; Metodologia de Elaboração de Inventários de ACV no
SICV-Brasil)
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8. Outros Assuntos (ACV Social)
9. Calendário de Reuniões 2013 – CG e CC
Assuntos Tratados
Item 1: Abertura da Reunião e aprovação da Ata da 5ª Reunião Ordinária
1. Cecília Leite, representando o Professor Emir Suaiden - Presidente do Comitê Gestor (CG) e
da Comissão de Coordenação (CC), abre a 7ª Reunião da Comissão de Coordenação do
Programa Brasileiro de Avaliação do Ciclo de Vida (PBACV). Informa que o Presidente fora
convocado para reunião no MCTI. Não havendo considerações em contrário a ata da 6ª
Reunião Ordinária é aprovada.
Item 2: Presidência e composição do Comitê Gestor - Biênio 2013-2014
2. Elizabeth Cavalcanti apresenta a questão do mandato de Presidente do CG e da CC, conforme
definido no RI. Considera que, estrategicamente, poderia ser improdutiva a substituição da
presidência num momento em que o PBACV ainda se articula e busca o fortalecimento de
parcerias. Tendo em vista que o Regimento Interno permite recondução do mandato por mais
dois anos submete aos membros da Comissão de Coordenação a proposição de que o Ibict
permaneça na Presidência do CG e da CC no biênio 2013-2014. Os membros da Comissão de
Coordenação concordam, Cecília agradece e confirma que o Ibict aceitaria permanecer para o
próximo biênio. Esta proposta deverá ser levada para validação na próxima reunião do Comitê
Gestor.
2.1 Solicitações IPT; CBIC; Ministério das Cidades
3. Elizabeth relata as solicitações de novos membros para o Comitê Gestor, recebidas pelo
Presidente e pela Secretária Executiva, oriundas do IPT, do CBIC e do Ministério das Cidades,
além de IEE/USP, Abiquim e Rede Brasileira de Empresas de ACV.
4. O parágrafo 2º do artigo 7º do Regimento Interno define que entidades interessadas em
participar devem formalizar seu pleito ao Presidente do Comitê e que deve ser respeitada a
composição definida no art.4o. Sendo o pleito procedente, o Presidente o submete à apreciação
da Plenária do Comitê Gestor, em reunião ordinária. O parágrafo 3º define que os núcleos
setoriais participarão em sistema de rodízio, com mandato de 2(dois) anos.
5. Para que seja obedecida a composição definida na Resolução do Conmetro, a entrada de novos
membros implicaria na saída de outros. O Comitê Gestor pode também reavaliar a composição
do Comitê e propor alterações ao Conmetro.
6. Elizabeth apresenta o levantamento das participações dos membros nas reuniões do CG. Após
considerações dos presentes sobre os candidatos, a abrangência de suas atividades, a
significância de sua participação no CG ou nas Comissões Técnicas, se propõe:
- grupo I(órgãos de governo) - o Ministério das Cidades poderia entrar no lugar do MAPA que
não participou de nenhuma reunião nem indicou representante.
- grupo IV(Institutos de Pesquisa) - a solicitação do IPT foi considerada pertinente. O Ibict
consultará, informalmente, o interesse do CETEM em continuar no CG em que participou em ¼
das reuniões ou nas CT. Conforme resposta, a Secretária consultará, igualmente, o interesse do
Ital.
7. A análise das solicitações da Abiquim e do CBIC, que se enquadram no grupo II( núcleos
setoriais) deve ser aprofundada. Outros núcleos setoriais poderiam ser convidados, enquadrandose no grupo o químico (Abiquim), construção (CBIC) e outros estratégicos ou significativos, por
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exemplo, para o trabalho da CTPin. Os núcleos setoriais membros atuais do CG são Abinee(3/4),
ABTCP(2/4), ABM(0/4), Abit(3/4), que já cumpriram o mandato de dois anos.
8. Aos outros solicitantes a Secretária Executiva deve encaminhar respostas, invocando o RI e
sugerindo que participem nas Comissões Técnicas( IEE/USP; Rede Brasileira de Empresas de
ACV).
9. A Secretária Executiva deve articular com Alexandre Comin para que ele seja indicado como
representante do MDIC.
10. Todas as proposições serão encaminhadas com o Presidente.
Item 3: Integração do PBACV na CT Plano Indústria/ GT Inventários - relatos e
perspectivas
11. Armando relata sobre a integração com a CTPin - Comissão Técnica do Plano Indústria do
MDIC, na qual exerce a função de Coordenador do Grupo de Inventários. Como informado na
reunião do CG pelo Alexandre Comin, nesta primeira etapa o trabalho será focado nos
compromissos assumidos pelo Brasil no que se refere às metas de redução na emissão de gases
do efeito estufa na produção. Dos cinco setores produtivos elencados, num total de sete, já foram
feitas reuniões específicas e foi observado que é variado o grau de desenvolvimento em ACV.
Embora os objetivos da CTPin ainda estejam muito distantes dos do Programa, Armando propõe
que as entidades setoriais sejam convidadas para as Comissões do PBACV, no que foi apoiado
pelos presentes.
Item 4: Captação de Recursos
12. Armando propõe que este assunto, que foi objeto da criação da CT1, seja tratado pela própria
Comissão de Coordenação, o que foi aceito por todos.
4.1 Parcerias do PBACV na Construção Civil - relatos e encaminhamentos
13. Armando reitera que na CT2 o Grupo de Trabalho da Construção Civil, coordenado pela
Prof. Raquel Naves Blumenschein, conseguiu avanços devido à parceria da CBIC. Alguns
segmentos estão mais receptivos, mas existem resistências internas inclusive no que se refere à
coordenação do grupo. Foi realizada uma Oficina, nas instalações do CBIC, para integração dos
diversos segmentos na metodologia de inventários do PBACV e na elaboração dos principais
inventários. Está sendo programada uma segunda Oficina para o dia 21/06/2013, em local a ser
definido. Há necessidade de recursos para a continuidade dos trabalhos e o estabelecimento de
novas parcerias. Na pauta estará também um item sobre a coordenação do grupo ou mesmo o seu
desmembramento.
4.2 Encaminhamentos para projeto PBACV com o Global Environmental Found
(GEF)
14. Armando relata que requer uma preparação muito trabalhosa. Além do mais vai depender de
muito apoio político do Inmetro e do Ibict. A idéia deve ser estudada com mais profundidade.
4.3 Desdobramentos com CNPq
15. Foi decidido que as reuniões com o Cyrio do CNPq devem ser retomadas. Após a última
reunião específica do CNPq/PBACV ficou sob a responsabilidade do Armando e da Celina a
elaboração de uma tabela de qualificações/requisitos para bolsistas. Assim que a tabela for
concluída Elizabeth vai propor uma agenda com o CNPq para dar continuidade ao trabalho.
4.4 Outras fontes (Ibict – Coordenação de Mudanças Climáticas/ MCTI )
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16. Celina relata que o Ibict vem se reunindo com a Coordenação de Mudanças Climáticas do
MCTI, para sensibilizá-los sobre a necessidade dos projetos do PBACV e a possibilidade de
utilização de recursos do Fundo Clima.
17. O projeto ACV do Ibict, apresentado ao MCTI em 2012, está em tramitação e em vias de ser
aprovado.
Item 5: Eventos
18. Cecília reitera a necessidade de que seja realizado um evento de divulgação do PBACV, com
a participação dos presidentes do Inmetro e do Ibict, para enfatizar a importância estratégica da
ACV, os avanços alcançados no PBACV e a necessidade de recursos financeiros para os
projetos. Armando e Gil comprometem-se a preparar uma contextualização, para apoiar os
discursos dos dirigentes, e as demais ficam responsáveis por conciliar as agendas, arranjar espaço
e preparar o evento.
5.1 Encerramento do 1º Curso de ACV à distância
19. Celina convida para o encerramento no dia 12/06, das 10h às 14h, do 1º Curso de ACV à
distância realizado pela parceria Ibict e ABCV. Foi sugerida uma pauta para o evento e o Inmetro
se compromete a mandar um representante.
5.2 ILCM 2013 Call for Papers (India)
20. Armando relata sobre o evento, organizado pela UNEP. Em princípio não há recursos
disponíveis para uma participação brasileira.
Item 6: Disseminação do PBACV
6.1 Edição da Cartilha Ibict em espanhol- distribuição
21. Celina informa sobre a conclusão da cartilha ACV em espanhol, resultado de importante
parceria com a Embrapa.
6.2 Carta de apresentação dos produtos do PBACV
22. Cecília propõe que se elabore uma carta de divulgação com os principais produtos do
programa a e a Celina fica responsável por elaborá-la.
Item 7: Assuntos recorrentes(Modelo de Negócio para o PBACV; Detalhamento dos
Projetos Estratégicos; Coordenação da CT5; Metodologia de Elaboração de Inventários de
ACV no SICV-Brasil)
23. No que se refere ao Modelo de Negócios e ao detalhamento dos projetos, estes temas devem
ser discutidos junto com a questão de Captação de Recursos, pela Comissão de Coordenação, a
serem pautados para a próxima reunião desta Comissão.
24. Gil informa que a ABCV propõe que ele seja o novo Coordenador da CT-5 Comissão
Técnica de Capacitação, o que foi aceito por todos.
25. Elizabeth relata novo contato com a ABNT sobre a Metodologia de Elaboração de
Inventários de ACV no SICV – Brasil que resultou na proposta de, num primeiro momento, não
se ter a edição de um Guia ABNT. Pode-se estudar a possibilidade de uma divulgação da referida
metodologia por meio de um link da página da ABNT com o Portal ACV do Ibict. Para tal seria
necessário que as duas instituições assinassem um termo/instrumento de cooperação.
Posteriormente, seria analisada a conveniência/ necessidade da edição do Guia ABNT. Cabe
esclarecer que esta seria uma inovação, pois não houve, até o momento, a edição de qualquer
Guia ABNT, mas apenas guias ABNT ISO. A Gerente de Normalização da ABNT se propôs a
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avaliar a metodologia e apresentar a idéia ao Diretor Eugênio Tolstoy De Simone. Elizabeth vai
dar continuidade às intermediações com a ABNT e repassar à Celina.
26. Armando e Celina informam sobre a revisão que está sendo feita da Metodologia de
Elaboração de Inventários.
Item 8: Outros Assuntos(ACV Social)
27. Aparecida solicita posição dos especialistas em ACV sobre a pertinência de se incluir ACV
Social no Programa de Certificação de Responsabilidade Social do Inmetro, em curso. A consulta
se deve a uma proposição recebida de Silvia Correa, que demonstrou interesse em desenvolver o
estudo como bolsista no Inmetro.
28. Gil se manifesta tecnicamente contrário à proposta e justifica que a ISO 14044 não
recomenda a análise dos aspectos sociais da sustentabilidade e que se concentra em indicadores
de desempenho ambiental.
29. Os presentes avaliaram que, no momento, não caberia incentivar esta proposta, que poderia
ser reavaliada num futuro, quando houver mais informações a respeito.
Item 9: Calendário de Reuniões 2013 – CG e CC
30. Foi solicitado e acordado pelos presentes que a Comissão de Coordenação se reúna
mensalmente.
31. A agenda do CG fica mantida no segundo semestre.
32. Nada mais havendo a tratar a Presidente em exercício agradeceu a presença de todos e
encerrou a reunião.
Item 10: Encaminhamentos
Ação

Responsável

Prazo

Submeter
ao
CG
a
proposição de permanência
do Ibict na presidência para
o biênio 2013-2014

Elizabeth

Reunião do CG

Consultar, informalmente, o
interesse do CETEM em
continuar no CG ou trabalhar
na CT2
Consultar o interesse do Ital
em continuar no CG ou
trabalhar na CT2
Encaminhar as proposições
de revisão da composição do
CG com o Presidente
Envolver
as
entidades
setoriais da CTPin nas
Comissões Técnicas do
PBACV

Celina

Imediato

Elizabeth

Dependendo da resposta do
CETEM
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Estudar
com
mais
profundidade a proposição
de projeto PBACV ao GEF

Comissão de Coordenação

Indeterminado

Elaborar a tabela de
qualificações/requisitos
para bolsistas projeto ACV
para editais CNPQ.

Armando e Celina

Próxima reunião da CC

Agendar
2ª
PBACV/CNPq

reunião

Elizabeth

Próxima reunião da CC

Organizar um evento de
divulgação do PBACV, com
a
participação
dos
presidentes do Inmetro e do
Ibict

Comissão de Coordenação

2º semestre 2013

Preparar a contextualização,
para apoiar os discursos dos
dirigentes no evento de
divulgação

Armando e Gil

A ser definido

Dar
seguimento
às
intermediações
sobre
a
Metodologia de Elaboração
de Inventários de ACV no
SICV – Brasil e repassar ao
Ibict

Elizabeth

Imediato

Estudar e propor um
Modelo de Negócio para o
PBACV

Comissão de Coordenação

Prazo a ser definido

Detalhamento dos projetos
estratégicos

Coordenadores das CT

Prazo a ser definido,
pendente de recursos
financeiros

MOD-GABIN-023 - Rev.01 - Apr. MAR/06 – Pg. 06/09

