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8ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO – PBACV  

Número/Ano: 03/2013 Data: 20/08/2013 

Início: 14 h Término: 17 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 

Ausentes Justificados 

Emir Suaiden – Ibict, Presidente 

Sebastião Roberto Soares – Coordenador da CT3  

 

   Pauta 

1. Abertura da Reunião e Aprovação da Ata da 7ª Reunião Ordinária da Comissão de 

Coordenação – Emir Suaiden. 

2. Encaminhamento com o Presidente da  proposta de revisão da composição do CG para o 

biênio 2013-2014 – Elizabeth Cavalcanti. 

3. Parcerias do PBACV na Construção Civil – relatos sobre a 2ª Oficina e encaminhamentos – 

Armando Caldeira-Pires.     

4. Encaminhamentos com a ABNT e Ibict sobre a Metodologia de Elaboração de Inventários de 

ACV no SICV-Brasil – Elizabeth Cavalcanti  

5. Encaminhamento de proposta de projeto PBACV – Elizabeth Cavalcanti 

6. Desdobramentos com CNPq – Celina Lamb e Armando Caldeira-Pires 

7. Desdobramentos com MCTI/Coordenação de Mudanças Climáticas – Celina Lamb  

8. Evento Disseminação do PBACV- proposta de texto – Armando Caldeira-Pires e Gil Anderi 

9. Carta de apresentação dos produtos do PBACV: proposta de texto – Celina Lamb  

10. Outros Assuntos 
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Assuntos Tratados 

          Item 1:  Abertura da Reunião e aprovação da Ata da 7ª Reunião Ordinária 

1. Cecília Leite, representando o Professor Emir Suaiden - Presidente do Comitê Gestor (CG) e     

da Comissão de Coordenação (CC), dá as boas vindas e abre a 8ª Reunião da Comissão de 

Coordenação do Programa Brasileiro de Avaliação do Ciclo de Vida (PBACV).  Não havendo 

considerações em contrário a ata da 7ª Reunião Ordinária é aprovada. 

          Item 2:  Encaminhamento com o Presidente da  proposta de revisão da composição do 

CG para o biênio 2013-2014 

2. O tema ainda não está concluído e evoluiu para uma proposta de revisão de vários pontos do 

RI, com vistas a criar condições mais favoráveis para o funcionamento do CG(Art.7º). A idéia foi  

aceita por todos. Elizabeth vai preparar uma minuta e enviar aos membros da CC. 

3. Gil observa que o Comitê deve ser repensado para atuar como um comitê orientador do 

programa, com menos integrantes e reuniões anuais. 

4. Celina pondera que o Comitê poderia ser mais bem utilizado e propõe a inclusão de 

representantes das políticas públicas, como por exemplo: Mudanças do Clima, Plano indústria. 

Sugere também que o Cebeds seja incluído. 

5. Armando sugere que a CNA seja mantida e informa que vai encaminhar os contatos de 

representantes que atuam na comissão de pegada hídrica. Lembra que os setores industriais do 

Plano Indústria estão em níveis diferentes em relação à ACV, mas sugere sua inclusão.  

6. As discussões sobre a composição do CG apontam para o  seguinte: 

    -grupo I(órgãos de governo) – inclusão do Ministério das Cidades e exclusão do MAPA; 

articulação para Alexandre Comin representar o MDIC; 

    - grupo II(entidades) – manter a CNA  e, temporariamente, CBM e CBR; convidar 4 novos 

núcleos setoriais: química(Abiquim), vidro(Abividro), alumínio(Abal), papel(nova associação 

Abtcp+Bracelpa). 

   - grupo IV(institutos de pesquisa) - a solicitação do IPT foi considerada pertinente, mas para que 

seja incluído o CETEM seria excluído. O Diretor do CETEM está sendo consultado pela Núria 

que foi contatada pela Celina. Devemos aguardar resposta. 

7. Foi acordado que, para a reunião de novembro, serão convidados os setores industriais que já se 

representavam e os novos.         

          Item 3: Parcerias do PBACV na Construção Civil – relatos sobre a 2ª Oficina do GT 

Construção Civil e encaminhamentos     

 8. Relembrando o que foi relatado na reunião anterior, 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 são mais receptivos, mas existiam 

resistências internas inclusive no que se refere à coordenação do grupo. Na 2ª. Oficina, realizada 

nas instalações do Inmetro no dia 21/06, o GT foi dividido em dois grupos: GT1-Sistemas 

Construtivos, coordenado pelo CBIC, e GT2-Materiais de Construção, a ser definido entre Fiesp e 

Abramat.O GT1 já tem projeto assinado e funciona a contento. O GT2 enviou documento, que não 

passou por consulta de todas as associações interessadas. 

          Item 4: Encaminhamentos com a ABNT e Ibict sobre a Metodologia de Elaboração de 

Inventários de ACV no SICV-Brasil   

 9. Elizabeth relata contato com a Márcia Cristina de Oliveira, Gerente de Planejamento e Projetos 

da ABNT, que trabalha e consultou o Diretor Eugenio Tolstoy De Simone(membro do CG). A 
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ABNT aguarda formalização do Ibict, via Ofício, propondo parceria com a ABNT para divulgação 

da Metodologia de ACV do SISCV-Brasil. Esta correspondência deve ser encaminhada ao 

Eugenio, com cópia para a Márcia Cristina, para a Avenida Treze de Maio 13, sala 2705.  

Armando e Celina informam que a revisão necessária para divulgação da metodologia deve ser 

feita por especialistas para depois ser feita a diagramação. 

          Item 5: Encaminhamento de proposta de projeto PBACV  

 10. Elizabeth relata contato com Steven Wilson do BID/MIF- Multilateral Investment Fund, por 

intermédio de Reinaldo Balbino da ANSI. Foi solicitada a preparação de um abstract da proposta 

de ACV de duas folhas para análise preliminar, se possível, até 03/set; em Setembro ele deve estar 

no Brasil. O BID/MIF apóia projetos por meio de Fundações e Associações, fornecendo 50% dos 

recursos financeiros , os  25 a 30% da outra parte pode ser em mão de obra e estrutura e o resto em 

recursos financeiros. Armando vai preparar o abstract e enviar para Elizabeth. 

          Item 6:  Desdobramentos com CNPq 

11. Foi decidido que a iniciativa de contato com o Cyrio do CNPq devem ser mantidas. Após a 

última reunião específica do CNPq/PBACV ficou sob a responsabilidade do Armando e da 

Celina a elaboração dos templates para os editais. Assim que for concluído Elizabeth vai propor 

uma agenda com o CNPq para dar continuidade ao trabalho. 

          Item 7:   Desdobramentos com MCTI/Coordenação de Mudanças Climáticas 

12. Celina relata sobre os contatos do Ibict com a Coordenação de Mudanças Climáticas do 

MCTI. Informou que, a proposta de utilização do Banco de dados de Inventário do Ciclo Vida 

apresentada pelo IBICT ao MCTI para que este servisse de repositório dos inventários do 

Banco Nacional de Inventários Brasileiros de Emissões de Gases de Efeito estufa, não deu 

certo. O Ibict inclusive fez uma segunda proposta, desenvolver um banco de dados específico 

para o Inventário nacional e em um segundo momento tentar a integração dos dois, o que 

também não foi aceito. O Gustavo informou que resolveram desenvolver seu próprio banco de 

dados com os técnicos no MCTI que estariam disponíveis para tal propósito. 

Celina propôs a participação de um técnico do Ibict no desenvolvimento desse banco de dados. 

O Gustavo concordou e disse achava uma boa ideia visto que o banco de dados do Ibict teria a 

intenção de ser o banco nacional e que logo estaria nos convidando para as reuniões. 

 

13. O projeto ACV do Ibict, apresentado ao MCTI em 2012, está em tramitação e em vias de ser 

aprovado. 

          Item  8: Evento Disseminação do PBACV- proposta de texto – Armando Caldeira-

Pires e Gil Anderi 

 14. Foi retirado de pauta a pedido 

          Item  9:  Carta de apresentação dos produtos do PBACV 

 15. Celina já tem uma minuta que vai ser enviada para a Secretária. 

          Item  10:  Outros Assuntos 

 16. GT Inventários /CT Plano Indústria- Armando relata sobre as visitas realizadas aos grupos de 

química, cimento, alumínio, papel e vidro. Os setores de cimento, alumínio e química integram 

associações internacionais e já disponibilizam seus dados de inventários.   
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 17. Indicar palestrante do PBACV para o Seminário Recicla Rio 2013- Armando vai participar e 

Inmetro deve indicar um participante, já que o evento se realiza no RJ. 

 18. Foram aprovadas as seguintes datas para as reuniões ordinárias da Comissão de 
Coordenação em 2013, que serão realizadas nas instalações do Inmetro-Brasília, no horário das 
14h às 18h: 18 set; 23 out; 20 nov; a ser definida uma data em início de dezembro. 

 19. Foi acordado que a reunião do Comitê Gestor será no dia 20/Nov, no Inmetro-Brasília, das 

10h às 13h.  

 

  20. Nada mais havendo a tratar Cecília, representando o Presidente, agradeceu a presença de 

todos e encerrou a reunião. 

 21. Encaminhamentos 

Ação Responsável Prazo 

Preparar minuta de revisão do 

RI, inclusive da composição 

Elizabeth  Reunião da CC(23 out) 

Consultar o interesse do 

CETEM em continuar no 

CG ou trabalhar na CT2  

Celina Em desenvolvimento 

Consultar o interesse do Ital 

em continuar no CG ou 

trabalhar na CT2 

Elizabeth Dependendo da resposta do 

CETEM 

Preparar abstract de proposta 

de projeto para o BID/MIF 

Armando Imediato 

Enviar proposta de Carta de 

apresentação dos produtos 

do PBACV 

Celina Imediato 

Elaborar a tabela de 

qualificações/requisitos 

para bolsistas projeto ACV 

para editais CNPQ.  

Armando e Celina Reunião da CC(23 out) 

Agendar 2ª reunião 

PBACV/CNPq 

Elizabeth     Reunião da CC(23 out) 

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 

Celina Reunião da CC(23 out) 
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Metodologia de Elaboração 

de Inventários de ACV no 

SICV – Brasil  com a ABNT 

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. 

 


