Programa Brasileiro de Combustíveis, Tecnologias Veiculares e Emissões (PCVE)
MME – MMA – ANP – Ibama – Petrobras – AEA

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO PCVE
No dia vinte e cinco do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas
e trinta minutos, na Sala 652 do Edifício Sede do Ministério de Minas e Energia – MME,
situado na Esplanada dos Ministérios, Bloco “U”, Brasília, DF, e na Sala 1 do 17º andar,
do Escritório Central da ANP, situado no centro do Rio de Janeiro, RJ, os membros do
Comitê Gestor do PCVE reuniram-se em reunião extraordinária, por videoconferência.
A reunião teve início com as boas-vindas do representante do MME, Sr. Cláudio Ishihara,
aos presentes, passando a seguir à leitura dos itens da pauta, a saber: (1) Verificação de
pendências; (2) Validação da Ata da 2ª Reunião Extraordinária; (3) Posicionamento da
Petrobras quanto à concordância sobre o conteúdo do Capítulo IV da minuta do
Regimento Interno; (4) Análise da minuta do Regimento Interno; (5) Apresentação, pela
AEA, de proposta de estratégias e diretrizes de gestão, com base na experiência de
outros projetos semelhantes; (6) Apresentação dos trabalhos em curso da USP e LACTEC
e (7) Discussão sobre os procedimentos para inclusão dos Trabalhos da USP e LACTEC
no âmbito do Acordo PCVE; (8) Apresentação, pelo MMA, da Agenda de
Desenvolvimento 20-30; (9) Outros assuntos pertinentes (estruturação dos Grupos de
Trabalho, próximas etapas do trabalho e outros a serem propostos).

Assuntos Tratados


Item (1) da pauta - Verificação das deliberações da reunião anterior

Foi lida a lista dos itens que compõem as deliberações da reunião anterior, a saber: (a)
A AEA, em conjunto com o IBAMA e MMA, deverá preparar uma proposta de estratégias
e diretrizes de gestão, com base na experiência de outros projetos semelhantes, e a
submeterá ao Comitê Gestor, para avaliação, até 05/10/2016; (b) A Petrobras deverá
estabelecer contato com USP e LACTEC para estabelecer data e local para apresentação
dos trabalhos em curso e informar em tempo hábil ao Comitê Gestor. A expectativa é
de que a apresentação ocorra no inicio de outubro; (c) AEA enviará ao MMA, em tempo
hábil, dados para contribuir com a apresentação sobre a Agenda de Desenvolvimento
20-30 e o Acordo de Paris, que ocorrerá na próxima reunião do CG; (d) Petrobras deverá
ratificar sua concordância sobre o conteúdo do Capítulo IV da minuta do Regimento
Interno, até a próxima reunião; (e) MME enviará as atas de reuniões anteriores (da 1ª
Reunião Ordinária e da 1ª Reunião Extraordinária) em novo formato padrão, para
aprovação; (f) MME minutará a ata desta reunião e a submeterá ao Comitê Gestor, para
recebimento de críticas e sugestões; (g). Após realizadas as contribuições para a minuta
do Regimento Interno e a apresentação dos trabalhos em curso da USP e LACTEC, o CG
deverá priorizar a estruturação dos Grupos de Trabalho.
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Das deliberações acima, constatou-se que as de letras (c), (e) e (f) já foram atendidas.
Quanto às demais, compõem a pauta desta reunião.

• Item (2) da pauta - Validação da Ata da 2ª Reunião Extraordinária
O representante do MME, Luiz Theodoro, perguntou aos presentes se havia alguma
objeção ao texto da minuta consolidada pelo MME da Ata da 2ª reunião Extraordinária.
Como não houve objeções, o texto foi considerado aprovado por unanimidade pelo
Comitê Gestor.

• Item (3) da pauta - Posicionamento da Petrobras quanto à concordância sobre o
conteúdo do Capítulo IV da minuta do Regimento Interno
O representante da Petrobras, Carlos Vinicius, solicitou prazo adicional de 15 dias para
o atendimento deste item.

• Item (4) da pauta - Análise da minuta do Regimento Interno do PCVE
O representante do MME, Luiz Theodoro, perguntou aos presentes se havia alguma
contribuição adicional ao texto da minuta do Regimento Interno do PCVE. Não houve
mais contribuições. Entretanto, ficou estabelecido mesmo prazo adicional de 15 dias aos
demais membros do CG para eventuais manifestações até que a Petrobras se posicione
quanto à concordância sobre o conteúdo do seu Capítulo IV.

• Item (5) da pauta - Apresentação, pela AEA, de proposta de estratégias e
diretrizes de gestão, com base na experiência de outros projetos semelhantes
A AEA apresentou sua proposta, que ficou de ser analisada pelo Comitê Gestor, devendo
as contribuições ser encaminhadas àquela Associação, com cópia para os demais
participantes do CG, até 18/11/2016.

• Item (6) da pauta - Apresentação dos trabalhos em curso da USP e LACTEC
Os Srs. Dennis Rempel e Edimilson Freitas e Pedro Vicentini, respectivamente da
LACTEC, USP e Petrobras, apresentaram os trabalhos em curso sobre testes de emissões
e efeitos dos combustíveis na composição atmosférica. Foi informado que os testes de
emissões, realizados na LACTEC, se encerraram em outubro/2016 e os mesmos serão
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utilizados pela USP para a modelagem de cenários. Como próxima etapa, está prevista
a assinatura de um novo Termo de Cooperação, desta vez voltado para a modelagem de
cenários ea montagem de um laboratório móvel.
A representante do MME, Letícia Reis, chamou a atenção para a necesidade de
investimentos nos testes (inclusive com novos combustíveis) e de calibração dos
modelos.

• Item (7) da pauta - Discussão sobre os procedimentos para inclusão dos
Trabalhos da USP e LACTEC no âmbito do Acordo PCVE
O CG aprovou a inclusão do Projeto USP/LACTEC e, dessa forma, considera-se
estabelecido o Grupo de Trabalho para Execução do Projeto QUALAMET: Avaliação do
Impacto das Emissões Veiculares com diferentes combustíveis na qualidade do ar

no âmbito do Acordo PCVE. O MME se encarregou de
verificar, com base no Acordo, quais os procedimentos adicionais cabíveis.
utilizando um laboratório móvel

• Item (8) da pauta - Apresentação, pelo MMA, da Agenda de Desenvolvimento
20-30;
A representante do MMA, Letícia Reis, apresentou as Contribuições Nacionalmente
Determinadas no Brasil nos marcos do Acordo de Paris e a Agenda de Desenvolvimento
20-30, apresentação esta considerada pelo CG como importante para a definição de
estratégias para o PCVE.

• Item (9) da pauta - Outros assuntos pertinentes
O Representante da Petrobras, Carlos Vinícius sugeriu o nome do Sr. Pedro Caffaro
Vicentini como titular para a Coordenação Executiva do PCVE, o que foi aprovado por
consenso pelos membros do Comitê Gestor. Adicionalmente, ficou estabelecido que,
com o intuito de conferir mais agilidade aos trabalhos, bem como facilitar a
comunicação, o suplente deverá ser da mesma instituição que o titular. A indicação do
suplente ocorrerá na próxima reunião do CG.

Deliberações
a. Até 01/11/2016, o MME elaborará minuta da ata desta reunião e a submeterá ao Comitê
Gestor, para recebimento de críticas e sugestões;
b. Até 08/11/2016, todos os integrantes do CG deverão enviar ao MME suas críticas e
sugestões à minuta da ata desta reunião;
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c. Até 09/11/2016, a Petrobras deverá manifestar seu posicionamento acerca da
concordância ao disposto no Capitulo IV da minuta de Regimento Interno do PCVE;
d. Até 09/11/2016, todos os membros do CG devem enviar, caso necessário, suas últimas
manifestações acerca da minuta do Regimento Interno do PCVE;
e. Até 18/11/2016; todos os membros do CG devem enviar seus comentários e sugestões,
com cópia aos demais, acerca do material apresentado pela AEA de proposta de
estratégias e diretrizes de gestão, com base na experiência de outros projetos
semelhantes;
f. Fica estabelecido o Grupo de Trabalho para Execução do Projeto QUALAMET: Avaliação
do Impacto das Emissões Veiculares com diferentes combustíveis na qualidade do ar
utilizando um laboratório móvel;

g. Até 16/11/2016, o MME deverá verificar, com base no Acordo PCVE, quais os
procedimentos adicionais cabíveis relacionados ao estabelecimento do GT de que trata
o item anterior, bem como passar tal informação aos membros do CG;
h. Conforme cronograma previamente estabelecido para as reuniões extraordinárias
voltadas para os trabalhos iniciais do CG, a 4ª Reunião Extraordinária do CG está
marcada para 22/11/2016.
Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente Ata.
Documento anexado
- Lista de presença

CLÁUDIO AKIO ISHIHARA
Coordenador do Comitê Gestor
LUIZ CARLOS LISBOA THEODORO
Coordenador Substituto do Comitê Gestor
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