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15ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO – PBACV  

Número/Ano: 03/2015 Data: 01/07/2015 

Início: 10h Término: 12h30min 

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 

Gil Anderi – Coordenador da CT5/ABCV 

Demétrio Toledo – MDIC/SDP 

João Lampreia – Carbon Trust 

Ausentes Justificados 

Sebastião Roberto Soares – Coordenador da CT3  

Mário A. C. Cardoso – CNI 
 

Pauta 

1. Abertura da reunião e aprovação da Ata da 14ª Reunião Ordinária da CC(anexa) - Cecília 

Leite; 

2. Apresentação sobre o projeto “Carbon Trust” – João Lampreia; 

3. Acompanhamento das pendências de reuniões anteriores (ata anexa) – Maria Aparecida 

Martinelli; 

4. Encaminhamentos da proposta para incorporação de inventários ao SICV Brasil - Cecília 

Leite; 

5. Encaminhamentos sobre a Revisão do Regimento Interno do Comitê Gestor do PBACV – 

Cecília Leite. 

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 14ª 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 15ª 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 14ª Reunião foi aprovada. 

 



 

Assuntos Tratados  Página 2 de 4   

MOD-GABIN-023 - Rev.01 - Apr. MAR/06 – Pg. 02/09 

Item 2. Apresentação sobre o projeto “Carbon Trust” – João Lampreia 

2. Aparecida iniciou o tema informando sobre a discussão realizada na reunião anterior em 

que o representante da CNI, Mário Cardoso, mencionou o projeto e sugeriu que o MDIC 

fosse convidado para fazer uma apresentação a respeito. 

3. O Sr. João Lampreia, representante da Carbon Trust, iniciou a apresentação relatando 

os antecedentes do projeto, que foi aprovado em uma chamada pública apresentada pela 

Embaixada Britânica. A seguir destacou detalhes do projeto: 

 O modelo é o de medição da pegada de carbono, focada por setores; 

  O MDIC sugeriu 4 setores: cimento, alumínio, vidro e químicos, que já haviam sido 

priorizados pelo Plano Indústria, que contempla, além destes, outros setores; 

 Em cada país é preciso que haja um dono do sistema e no Brasil o escolhido foi a 

ABNT, que seria a entidade verificadora e certificadora; 

 A metodologia utilizada  deve seguir a do PAS 50, GHG Protocol, ISO 14067, sendo 

e a métrica para pegada de carbono  obrigatória e para a pegada hídrica voluntária; 

Armando mencionou que as empresas já informam seus dados em bancos internacionais e 

estranhou o fato do MDIC refazer um trabalho já feito no âmbito da Comissão Técnica do 

Plano Indústria - CTPIN. 

Aparecida questionou qual era a diferença entre verificadores e certificadores, no que foi 

esclarecida pelo Sr. João. 

Teresa questionou se a Carbon trust participa da iniciativa europeia de harmonização dos 

sistemas de EPD. João esclareceu que eles só tratam de pegada de carbono. 

Teresa questionou ao MDIC o motivo da ABNT ser selecionada como proprietária do 

esquema de certificação e porque não houve uma discussão com o Inmetro a respeito, no 

sentido de fazer o projeto no âmbito do SBAC. Demétrio esclareceu que a intenção foi de 

mobilizar e ter alguns casos e que pode se avançar para uma discussão com o Inmetro. 

Aparecida e Teresa esclareceram que há uma discussão a ser realizada entre Inmetro e 

MDIC, no sentido de trabalhar a questão no âmbito do SBAC. 

Item 3. Acompanhamento das pendências das reuniões anteriores  

Ação Responsável Prazo Situação 

Concluir a proposta de 

revisão do RI do Comitê 

Gestor e encaminhar para 

validação  

Comissão de 

Coordenação 

 Concluída 

Contato com ABINEE Mário Cardoso  Realizada primeira 

reunião para apresentar 

o PBACV e agora 

deverá ser agendada 

reunião com indústrias. 

Reunião com ANEEL Armando  Armando identificou os 

contatos e repassou ao 

IBICT. Falta agendar 

reunião. 
 

 

 



 

Assuntos Tratados  Página 3 de 4   

MOD-GABIN-023 - Rev.01 - Apr. MAR/06 – Pg. 03/09 

Seminário de divulgação do PBACV 

4. Armando questionou qual seria o público alvo e Aparecida sugeriu que fossem órgãos de 

governo e que o evento tivesse como objetivo apresentar e divulgar o programa e suas 

realizações até então. Teresa ressaltou que o foco poderia ser os órgãos envolvidos com 

compras públicas sustentáveis. Tiago informou que o Ecoinvent possui recursos para investir 

em seminários para sensibilização sobre ACV. Foi acordado que o seminário seria realizado 

em outubro e que Aparecida iria reenviar a minuta de programa para os demais membros da 

Comissão de Coordenação realizarem seus comentários no prazo de 15 dias. 

Item 4. Encaminhamentos da proposta para incorporação de inventários ao SICV Brasil 

- Cecília Leite 

5. Cecília relatou que recebeu negativa informal do BNDES sobre o projeto e reiterou que 

há necessidade de um apoio político de peso para esta iniciativa. Ponderou que uma ação do 

Prof. Jornada seria muito importante. 

6. Aparecida mencionou a iniciativa de apresentar projeto ao BID/MIF (Multilateral 

Investment Fund - MIF) e ressaltou alguns dos pré-requisitos exigidos pelo Banco: 

a) A entidade que vai enviar o projeto tem que ser do setor privado (non-profit); 

b) É importante que o projeto continue a ser implementado após o suporte financeiro 

do MIF; 

c) Se for um projeto com mais de um país da America Latina isto facilita a 

aprovação; 

d) A contrapartida do MIF no projeto pode variar de 500.000,00 a 1 M de US 

dólares; 

e) As entidades têm que aportar ao projeto 50% (Ex. Se o projeto é de 1 milhão de 

US$ - O MIF entra com 500 mil US$ e os outros 500 mil US$ são aportados pelas 

entidades. Sendo que 25% em kinds e 25% em cash); 

f) Outra entidade pode aportar recursos para o projeto. 

7. Aparecida recordou que a Elizabeth e o Prof. Armando já haviam elaborado um resumo 

do projeto. Aparecida ficou de enviar este resumo para que os membros da CC pudessem 

opinar a respeito. Tiago sugeriu, então, que fossem identificados possíveis parceiros e que 

estas informações fossem enviadas para ele em um prazo de 15 dias. 

Item 5. Encaminhamentos sobre a Revisão do Regimento Interno do Comitê Gestor do 

PBACV – Cecília Leite. 

8. Tiago informou que a revisão foi concluída e questionou sobre os próximos passos. 

Teresa ponderou que a minuta deve ser submetida ao Comitê Gestor, para depois ser 

encaminhada ao Conmetro. Neste sentido, Teresa sugeriu que fosse agendada reunião do CG 

e que fossem tomados os procedimentos para confirmação dos representantes, visto que o 

CG não se reúne há algum tempo. Aparecida ficou de elaborar minuta de ofício e 

encaminhamento ao IBICT para que os mesmos fossem expedidos às entidades membro do 

CG. Acordou-se que a reunião do CG será realizada em 25/08, nas instalações do IBICT, de 

14h às18h e que a Comissão de Coordenação reunir-se-á no dia 11/08, de 14h às 17h, 

também nas instalações do IBICT, para ultimar os preparativos para a reunião do Comitê 

Gestor. 

Item 6. Assuntos gerais 

Informe das ações desenvolvidas pelos membros da Comissão de Coordenação do 

PBACV relacionadas à ACV (todos os membros) 
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9. Tiago realizou os seguintes informes: 

 Lançamento da revista sobre ACV: será uma revista latino-americana de acesso aberto. 

Será enviado questionário/pesquisa aos membros da CC para colaborar no processo de 

construção da revista; 

 Boticário: se dispôs a financiar um bolsista no segundo semestre deste ano para apoiar os 

trabalhos do IBICT. A CNI se dispôs a financiar em 2016. Aparecida informou que da 

iniciativa de conseguir uma bolsa do Pronametro para apoiar o IBICT, mas ainda não recebeu 

resposta conclusiva; 

 I Fórum Brasileiro de ACV: vai ser realizado nos dia 29 e 30/10, no Rio de Janeiro, 

promovido pelo IBICT e pela COPPE/UFRJ, e será um espaço de debates dos acevistas. 

 Evento da Ecoinvent: vai ser realizado nos dias 26 e 27/10, no Rio de Janeiro, para 

discutir a adaptação de inventários para o cenário brasileiro; 

 Fórum Global: a ser realizado em 2016, oportunidade em que será lançada a revista sobre 

ACV; 

 Reunião virtual no dia 03/07 com a UNEP para discutir uma metodologia para revisão de 

inventários; 

 Diálogos setoriais: até dezembro deve finalizar a política de gestão do Banco de Dados; 

 Atas: disponibilizá-las no site do IBICT. Primeiro submeter a proposta ao Comitê Gestor 

do PBACV; 

 Consulta ao Prof. Sebastião se ele deseja continuar na Coordenação do CT-3 - Avaliação 

de Impacto. Armando fará a consulta. 

 Entrevistas: convite aos membros para participarem com apresentação de Casos de 

Sucesso, com gravação de vídeos a serem disponibilizados no you tube. 

10. Nada mais havendo a tratar a Presidente da Comissão de Coordenação, Cecília Leite, 

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 

 

____________________ 

 


