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Gustavo Luedemann

Graduado em ciências biológicas pela Universidade de Brasília (UnB), instituição 
pela qual também obteve título de mestre em ecologia. Na Universidade Técnica 
de Munique (TUM), Alemanha, fez doutorado em ecofisiologia vegetal, pendendo 
a defesa da tese. Ingressou como pesquisador no Ipea em 2009, quando assumiu 
a Coordenação de Estudos em Sustentabilidade Ambiental (Cosam), da qual já 
era substituto eventual do coordenador, de julho de 2011 a janeiro de 2013. Foi 
cedido ao, então, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), onde atuou 
como coordenador-geral de Mudanças Globais do Clima, de janeiro de 2013 a 
setembro de 2014, tendo acumulado as funções de secretário executivo da Comis-
são Interministerial sobre Mudança Global do Clima, representante do MCTI no 
Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) e diretor nacional 
de projetos de cooperação internacional, como o da III Comunicação Nacional à 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC) 
e o projeto GEF Mitigation Options (Opções de Mitigação de Emissões de Gases 
de Efeito de Estufa em Setores-Chave do Brasil). Licenciado do Ipea desde outubro 
de 2017, é atualmente diretor da GHG Asset Assessoria Ambiental e coordenador 
da sub-rede de políticas públicas da Rede Clima.

Flavia Witkowski Frangetto

Advogada, mestra e doutora em direito das relações sociais: direitos difusos e 
coletivos (direito ambiental) pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP) e especialista em direito ambiental pela Université Jean Moulin Lyon 
III, França. Em 2002, publicou a obra Viabilização jurídica do Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL) no Brasil: o Protocolo de Kyoto e a cooperação in-
ternacional (Editora Peirópolis), com apoio do, à época, Ministério da Ciência 
e Tecnologia (MCT) e patrocínio da Embaixada do Reino dos Países Baixos no 
Brasil. Foi visiting research fellow do Oxford Institute For Energy Studies (OIES) 
e policy fellow da Smith School of Enterprise and the Environment (SSEE), da 
University of Oxford. É consultora da Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, na área de clima. É correspondente científica da 
Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação (United Nations 
Convention to Combat Desertification – UNCCD) e, desde 2007, tem atuado 
como consultora da Organização das Nações Unidas (ONU); inicialmente, para a 
United Nations Foundation (UNF) – em futuro regime da mudança do clima – e, 
depois, ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (UNDP) e ao 
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Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (United Nations Environment 
Programme – UNEP), tendo sido project manager do projeto GEF Mitigation 
Options (Opções de Mitigação de Emissões de Gases de Efeito de Estufa). Atuou, 
de 2016 a 2017, como pesquisadora da sub-rede de políticas públicas da Rede 
Clima no Ipea, instituição na qual permanece como pesquisadora, atualmente no 
âmbito do projeto Mudanças Climáticas: apoio ao ponto focal técnico do Brasil à 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.

Ana Paula Beber Veiga

Graduada em engenharia florestal pela Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz e em gestão ambiental pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades, 
ambas da Universidade de São Paulo (USP), mestra em energia pelo Instituto de 
Energia e Meio Ambiente vinculado à mesma instituição. Atuou como desen-
volvedora de projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) entre 
2006 e 2015. Atualmente, é assistente de pesquisa do Ipea, onde contribui com 
as pesquisas relacionadas à mudança do clima.

DEMAIS AUTORES

Adriano Santhiago de Oliveira

Engenheiro químico formado na Escola de Química da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (EQ/UFRJ) com mestrado em planejamento energético – ênfase em 
planejamento ambiental – pelo Programa de Planejamento Energético do Instituto 
Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (Coppe) da 
UFRJ. É analista ambiental do Ministério do Meio Ambiente (MMA) desde 2005. 
De fevereiro de 2009 a maio de 2011, foi solicitado pelo Ministério da Ciência e 
Tecnologia (MCT) para ser o coordenador-geral substituto de Mudanças Globais 
do Clima daquele ministério. É o representante titular do MMA na Comissão 
Interministerial de Mudança Global do Clima (CIMGC). Atua também como 
integrante da delegação brasileira nas conferências das Partes da Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC). Atualmente, é diretor 
do Departamento de Monitoramento, Apoio e Fomento em ações sobre Mudança 
do Clima da Secretaria de Mudança do Clima e Florestas do MMA.

José Domingos Gonzalez Miguez

Engenheiro eletrônico formado pelo Instituto Militar de Engenharia (IME), 
em 1977, e economista formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ), em 1981. Pós-graduado em engenharia eletrônica pelo Instituto Alberto 
Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (Coppe/UFRJ), com especialização em planejamento do 
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ciclo do combustível nuclear pelo Centro de Pesquisa Nuclear de Saclay, França, 
e especialização em modelos de planejamento da oferta de energia pelo Centro 
de Pesquisas Nucleares de Jülich, Alemanha. Mestre em pesquisa operacional 
pelo IME, em 1982. Atualmente, é diretor de políticas em mudança do clima da 
Secretaria Nacional de Mudanças Climáticas e Florestas do Ministério do Meio 
Ambiente (MMA). Foi coautor da proposta brasileira para Quioto, em 1997, que 
resultou na criação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL (art. 12 
do Protocolo de Quioto) e, mais recentemente, contribuiu com a elaboração da 
pretendida Contribuição Nacionalmente Determinada (iNDC) para o Acordo de 
Paris, além de participar da elaboração do art. 6 do Acordo de Paris, que resultou 
no Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável (MDS).

Tulio César Mouthé de Alvim Andrade

Diplomata de carreira, formado em direito pela Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), também foi membro da equipe negociadora do Brasil junto à 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), 
entre 2011 e 2017, e à Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável (Rio+20). Serviu na Embaixada do Brasil em Londres, de 2014 a 2018, 
e, atualmente, está baseado na Embaixada do Brasil em Tóquio.

Sonia Regina Bittencourt

Engenheira agrônoma, mestre e doutora em agronomia pela Universidade Estadual 
Paulista (Unesp). Analista em ciência e tecnologia do Ministério da Ciência, Tec-
nologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) desde agosto de 2002. Foi membro 
da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) e representante do 
ministério nas reuniões das Partes do Protocolo de Cartagena sobre biossegurança e 
do Global Environmental Facility (GEF). Desde 2010, atua na Coordenação-Geral 
do Clima do MCTIC, especialmente com a implementação e a operacionalização 
no Brasil do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) e do mecanismo de 
tecnologia da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 
(UNFCCC). Atualmente, é secretária executiva da Comissão Interministerial de 
Mudança Global do Clima (CIMGC).

Susanna Erica Busch

Bióloga pela Universidade de São Paulo (USP), mestra em psicobiologia pela Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), especialista em gestão ambiental 
e doutora em saúde ambiental pela Faculdade de Saúde Pública (FSP/USP). De 
maio de 2008 a fevereiro de 2013, trabalhou como executivo público da Secretaria 
de Meio Ambiente (SMA) do estado de São Paulo nas áreas de educação ambiental 
e planejamento ambiental. De março de 2013 a dezembro de 2017, atuou como 
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tecnologista da Coordenação-Geral do Clima do Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações (CGCL/MCTIC), trabalhando com a implementação e 
a operacionalização no Brasil do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). 
Atualmente é tecnologista do Centro de Química e Meio Ambiente do Instituto 
de Pesquisas Energéticas e Nucleares (CQMA/IPEN).

Marcio Rojas

Biólogo, mestre em biologia molecular, especialista e doutor em bioética pela 
Universidade de Brasília (UnB). Analista em ciência e tecnologia do Ministério 
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) desde agosto de 
2003, onde é coordenador-geral do Clima desde 2014, tendo sido integrante da 
Comissão de Ética (2007-2010 e 2013-2016). É também colaborador da UnB, 
com atuação na Cátedra Unesco de Bioética e no Programa de Pós-Graduação 
em Bioética, tendo sido membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Bioética 
(SBB) na gestão de 2011-2013.

Gustavo Barbosa Mozzer

Graduado em ciências biológicas pela Universidade de Brasília (UnB), instituição 
pela qual também obteve o título de mestre em ecologia. Doutor em sociedade 
e meio ambiente pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Trabalha 
como pesquisador na Secretaria de Inteligência e Relações Estratégicas da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), onde desenvolve atividades-chave 
relacionadas à concepção e à visão de longo prazo da política nacional brasileira 
de mudanças climáticas para o setor agrícola em consonância com o processo de 
negociação internacional, particularmente no âmbito multilateral. Sob a Convenção-
-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), atua como 
revisor de inventários de países anexo I e membro da Equipe de Registro e Emissão 
(RIT), responsável por analisar projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 
(MDL) para o Conselho Executivo. Adicionalmente, atua como o principal nego-
ciador brasileiro para questões relacionadas à agricultura, reportando-se ao Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), bem como ao Ministério 
das Relações Exteriores (MRE). Particularmente sobre o MDL, além da posição 
como membro do RIT, também trabalhou durante seis anos como especialista 
em projetos MDL na Autoridade Nacional Designada sediada no Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovação e Telecomunicações (AND/MCTIC).

Giampaolo Queiroz Pellegrino

Graduado em engenharia florestal pela Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz da Universidade de São Paulo (ESALQ/USP), em 1991, e mestre em 
agronomia e física do ambiente agrícola, em 1995, pela mesma instituição. Para-
lelamente, entre 1988 e 1989, especializou-se em energia nuclear na agricultura 
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e em hidrologia isotópica e ciclagem do carbono no Centro de Energia Nuclear 
na Agricultura (CENA) da USP. Trabalhou de 1993 até 2000 como pesquisador 
concursado no Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agri-
cultura da Universidade Estadual de Campinas (Cepagri/Unicamp). Em 2001, 
obteve seu doutorado em engenharia agrícola e água e solo também pela Unicamp. 
Buscando obter experiência no setor privado, desligou-se em 2001 da Unicamp 
e passou a trabalhar na Fundação Atech – Tecnologias Críticas, representando a 
empresa em cooperação com a Universidade da Califórnia e o Lawrence Berkeley 
Laboratory, onde realizou seu pós-doutorado em modelagem hidrológica. Atuou 
como consultor em agrometeorologia e planejamento ambiental entre 2005 e 2006, 
em empresas públicas e privadas no eixo Campinas-São Paulo, com destaque para 
o Instituto de Botânica de São Paulo, a Atech, a Unicamp e a Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). No final de 2006, buscando integrar a 
experiência acadêmica/científica à corporativa, ingressou na Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária, na unidade Embrapa Informática Agropecuária, em 
Campinas (SP), como pesquisador em mudanças climáticas na agricultura, onde 
vem atuando como coordenador de Projetos e Planos de Ação de Envergadura 
Nacional (2009-2015), presidente do Comitê Gestor do Portfólio de Projetos 
Embrapa em Mudanças Climáticas na Agricultura, de 2012 à atualidade (2018), e 
chefe adjunto de pesquisa e desenvolvimento (2015-2018). Atua em pesquisas sobre 
mudanças climáticas e agricultura, com foco em modelagem agroambiental, análise 
de vulnerabilidade, sistemas de monitoramento de risco e adaptação às mudanças 
climáticas, procurando contribuir para a implantação das metas priorizadas para 
a agricultura no Plano Nacional de Adaptação.

Adelino Ricardo J. Esparta

Diretor técnico e sócio fundador da Ecopart Assessoria Ltda. (empresa com o nome 
comercial EQAO) e, desde janeiro de 2016, pesquisador do Centro de Pesquisa 
para Inovação em Gás Natural (Research Centre for Gas Innovation – RCGI) da 
Universidade de São Paulo (USP). Engenheiro químico e mestre em engenharia 
pela Escola Politécnica da USP e doutor em energia pelo Programa Interunidades 
de Pós-Graduação em Energia da mesma universidade. Na EQAO, além de coor-
denar o corpo técnico, é responsável pela avaliação de investimentos em energia 
renovável e eficiência energética e pela análise dos aspectos técnicos e políticos da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (United Nations 
Framework Convention on Climate Change – UNFCCC). No RCGI, trabalha 
com a modelagem do setor de energia no estado de São Paulo e no Brasil, além de 
desenvolver cenários e propor políticas de limitação de emissões de gases de efeito 
estufa no médio e longo prazo. Também é membro do Painel de Acreditação e 
revisor do Painel de Metodologias do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 
(MDL) da UNFCCC. Sua experiência prévia está relacionada à pesquisa e ao  
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desenvolvimento em modelagem, simulação, otimização e controle de processos 
na USP e na Universidade de Stuttgart, Alemanha.

Karen M. Nagai

Graduada em gestão ambiental pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da 
Universidade de São Paulo (EACH/USP) e pós-graduada em geração distribuída, 
energia renovável e eficiência energética pela Escola Politécnica da Universidade de 
São Paulo (Poli/USP). Atualmente, está cursando engenharia civil na Universidade 
Anhembi Morumbi. Sua experiência profissional teve início na Ecopart Assessoria 
Ltda. (empresa com o nome comercial EQAO), em 2003. Na EQAO, participa 
do processo de análise técnica e desenvolvimento dos projetos com potencial 
geração de crédito de carbono, em especial os que envolvem energias renováveis. 
Além disso, atua na elaboração de inventários de gases do efeito estufa baseados 
nos critérios do GHG Protocol e ISO 14.064/14.065 e na realização de cursos de 
capacitação para a elaboração desses inventários. Atua também na elaboração de 
relatórios sobre mudanças climáticas e para atendimento aos critérios da Comissão 
Mundial de Barragens.

João Wagner Alves

Engenheiro mecânico pela Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá da Universi-
dade Estadual Paulista (FEG/Unesp), em 1999, mestre em energia pelo Instituto de 
Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo (IEE/USP), em 2000, e doutor 
em ciências por essa mesma instituição, em 2017. De 1992 a 2018, foi engenheiro 
da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). A partir de 2018, 
tornou-se engenheiro da Petrobras. Foi coautor dos métodos de inventário sobre 
estimativa de emissão de gás de efeito estufa pelo gerenciamento de resíduo sóli-
do do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), em 2000 
e 2006, e das estimativas nacionais de emissão de gás de efeito estufa pela gestão 
de resíduo das três primeiras comunicações nacionais do Brasil. Também foi co-
ordenador técnico e coautor do primeiro inventário de emissão de gás de efeito 
estufa do estado de São Paulo, em 2010, e membro do Emission Factor Database 
(EFDB) do IPCC, de 2017 a 2020.

Adnei Melges de Andrade

Físico graduado pela Universidade de São Paulo (USP), em 1968, e doutor em 
engenharia elétrica pela Escola Politécnica da USP, em 1989. É professor titular do 
Instituto de Energia e Ambiente (IEE) da USP desde 2006, universidade na qual 
exerceu as funções de vice-diretor do IEE, de 2007 a 2010, e vice-reitor executivo 
de Relações Internacionais, de 2010 a 2013. 
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Fábio Marques

Bacharel em relações internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais (PUC-Minas) e mestre em development studies pela London School 
of Economics and Political Science. Possui Master of Business Administration 
(MBA) executivo em finanças pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais 
(Ibmec). Atua na área de mudança do clima e sustentabilidade há mais de dezoito 
anos. Atualmente, é o diretor da Plantar Carbon Ltda., empresa de consultoria 
do Grupo Plantar na área de mudança do clima. Desde a fundação da empresa, 
gerenciou o primeiro projeto do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) 
concebido no Brasil, em parceria com os fundos Protótipo de Carbono e Biocar-
bono do Banco Mundial, incluindo o desenvolvimento das primeiras metodo-
logias. Atuou também em outros projetos de MDL e tem desenvolvido diversas 
atividades de consultoria na área para organizações de vários segmentos. Há quinze 
anos, acompanha ininterruptamente as negociações multilaterais, no âmbito da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), e 
as políticas nacionais relacionadas ao tema. Já serviu como revisor especialista do 
Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima para o V Relatório de Avaliação 
e o Relatório Especial sobre Energia Renovável. Integrou diversos conselhos, tais 
como o Comitê Gestor do Fundo Clima (Ministério do Meio Ambiente/Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), a Comissão Técnica do Plano 
Indústria de Mitigação e Adaptação (CTPin), do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, e o Conselho de Política Ambiental de Minas Gerais, 
e lecionou em cursos de pós-graduação. 

Mauro Meirelles de Oliveira Santos

Engenheiro eletrônico pelo Instituto Militar de Engenharia (IME), pós-graduado 
em administração da produção pela Fundação Getulio Vargas de São Paulo (FGV-
-SP) e em gestão ambiental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 
e mestre em engenharia urbana e ambiental pela Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro (PUC-Rio). De 2000 a 2018, participante da equipe responsável 
pelo Inventário Brasileiro de Gases de Efeito Estufa; especialista em Mecanismo 
de Desenvolvimento Limpo (MDL); revisor-líder dos inventários de emissões de 
gases de efeito estufa dos países anexo I da Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Mudanças do Clima (UNFCCC) e especialista para o setor industrial.

Henrique de A. Pereira

Mestre em meio ambiente e desenvolvimento pela London School of Economics and 
Political Science (LSE) e pós-graduado em tecnologia ambiental pela Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG). É sócio-diretor da WayCarbon. Desenvolve 
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estudos nas áreas de políticas públicas e estratégias empresariais, com ênfase em 
meio ambiente e desenvolvimento econômico, sustentabilidade e mudança do clima.

Ernesto Cavasin Neto

Engenheiro mecânico pela Universidade Mackenzie e administrador de empresas 
pela SEB, com especialização em energia eólica pelo Institute of Solar Energy 
Technologies (Iset) em Kassel, na Alemanha, e Master of Business Administration 
(MBA) em macroeconomia pelo Instituto Europeu de Administração de Empresas 
(Insead). Foi presidente da Associação Brasileira das Empresas do Mercado de 
Carbono (ABEMC) de 2008 a 2015, atuou por dez anos no mercado de carbono, 
estruturando projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), desen-
volvendo estratégias corporativas para grandes empresas no Brasil e em diversos 
países, como Colômbia, Bolívia, Argentina, Moçambique, entre outros. Participou 
ativamente das conferências das Partes das Nações Unidas de 2004 a 2013. Autor do 
livro Toneladas sobre os Ombros, foi coidealizador e responsável técnico dos prêmios: 
Época de Mudanças Climáticas; Empresa Verde do Ano; e Carro Verde do Ano, 
vinculados a publicações da Editora Globo. Foi colunista de publicações, como 
Revista Brasil Sempre e Revista Bioma, e de portais de internet, como Terra e IG.

Pedro Sirgado

Licenciado em engenharia do ambiente pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade Nova de Lisboa, possui Master of Business Administration (MBA) 
pela Universidade Católica Portuguesa. Gestor executivo de meio ambiente e sus-
tentabilidade na EDP Energias do Brasil, iniciou a sua carreira como adjunto do 
diretor-geral do Ambiente do governo de Portugal e aderiu ao setor elétrico, em 
2005, quando ingressou na Companhia Portuguesa de Produção de Eletricidade na 
área de meio ambiente. Passou depois para a EDP Produção, onde desempenhou 
funções nas áreas de Desenvolvimento de Negócio e Organização e Processos. 
Foi superintendente de Meio Ambiente da EDP Energest, gestor executivo de 
Sustentabilidade da EDP Energias do Brasil e diretor executivo do Instituto EDP. 

Maria Bernadete Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez

Graduada em engenharia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
em 1982. Tornou-se mestra em economia pela Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro (PUC-Rio), em 1986, mestra em Master of Philosophy pela 
University of Cambridge, em 1987, mestra em economia pela The London School 
of Economics, em 1988, e doutora em economia pela University College London, 
em 1991. É pesquisadora do Ipea desde 1996, tendo sido professora adjunta no 
Departamento de Economia da Universidade Federal Fluminense (SEM/UFF) 
no período 1994-2009.
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Habib Jorge Fraxe Neto

Bacharel em ciências biológicas e mestre em biologia animal pela Universidade 
de Brasília (UnB). Trabalhou como analista pericial em biologia do Ministério 
Público Federal e como técnico de planejamento e pesquisa em sustentabilidade 
ambiental do Ipea. Atualmente, é consultor legislativo (área de meio ambiente) 
do Senado Federal.

Hipólito Gadelha Remígio

Bacharel em ciências contábeis pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e em 
direito pela Universidade de Brasília (UnB), mestre em contabilidade também pela 
UnB. Foi professor de perícia e auditoria da UnB. Atualmente, é consultor de orça-
mentos e fiscalização do Senado Federal, além de perito contábil da Justiça Federal.

Philipp Hauser

Mestre em química pela Universidade de Freiburg, Alemanha, e em administração 
de empresas pelo Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (Coppead/UFRJ). Durante dez anos, foi 
vice-presidente de transição energética da Engie e tem desenhado e implementado 
diversos modelos de negócios inovadores nas áreas de mudanças climáticas, de 
conservação de biodiversidade e de desenvolvimento sustentável. Suas experiências 
incluem o desenvolvimento de projetos de mitigação de gases de efeito estufa com 
o uso de diversos instrumentos econômicos, como o Mecanismo de Desenvolvi-
mento Limpo (MDL), estruturas de financiamentos inovadoras e de Green Bonds, 
bem como o diálogo com as partes interessadas no entorno dos empreendimentos. 
Recentemente, assumiu a posição de associado sênior da Agora Energiewende, 
um centro de pesquisa que promove políticas e soluções sustentáveis da transição 
energética, onde coordena as atividades na América Latina.

Rafael Tonelli Fonseca

Graduando em engenharia química pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ). Iniciou sua atividade profissional, em 2014, no Instituto de Radioproteção 
e Dosimetria (IRD), onde trabalhou em uma iniciação científica sobre a dispersão 
de radionuclídeos em sedimentos e a sua dinâmica na região do Saco de Piraqua-
ra de Fora, nas usinas de Angra 1 e 2. Em 2015, transferiu-se para as Indústrias 
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