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Engenheira Civil formada pela UNISANTA - Santos/SP, com pós graduação em Gestão 
Estratégica em Meio Ambiente (IPT/USP).  
Engenheira calculista por 19 anos. Estagiária pós-graduanda na CETESB, consultora do 
PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) na preparação de 
documentos técnicos para apoiar a elaboração do Relatório de Referência das emissões de 
gases de efeito estufa pelo tratamento de resíduos no Brasil dos anos de 1990 a 2005. . 
Consultora técnica do 1° Inventário de Gases de Efeito do Estado de São Paulo 1990-2008, 
realizado com o apoio da Embaixada Britânica e iniciado em 2008. Parte da equipe de 
organização do “Curso Inventário de Gases de feito Estufa: Sustentabilidade Corporativa e 
Pública", realizado desde 2009. 
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Bacharel em Ciências Moleculares pela USP e mestre em Políticas e Planejamento Urbano 
e Ambiental pela Tufts University, Flávio Pinheiro é responsável pelo time da Econergy 
dedicado ao mercado de carbono, com foco no desenvolvimento de projetos MDL no Brasil 
e no exterior e na elaboração de inventários de emissões de gases de efeito estufa para 
empresas de médio e grande porte. Desde 2000, trabalha com mudanças climáticas e 
mercados de carbono, quando passou a trabalhar para a Agência de Proteção Ambiental dos 
EUA (EPA). Trabalhou também como subcontratado para o NREL, FIPE, ANP, entre 
outras instituições.  
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Advogada, bacharel em Direito pela PUC/SP, e Mestre em Ciências Políticas (Assuntos 
Internacionais – Estudos de Desenvolvimento), com foco em Políticas Públicas 
Sustentáveis e Mudanças Climáticas por Sciences Po Paris – Institut d´Etudes Politiques de 
Paris – IEP/Paris. Atuou por mais de 5 anos no setor privado como advogada/consultora 
jurídica e desde 2005 se dedica à gestão de projetos e à temática da sustentabilidade. 
Trabalhou no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD no Estado do 
Amazonas e atualmente é gerente de projetos do ICLEI, com foco nos projetos associados 
com a Campanha Cidades pela Proteção do Clima (CCP). 
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Engenheiro civil formado pela UNESP, atua no mercado de carbono desde a ratificação do 
Protocolo de Quioto em fevereiro de 2005. Atualmente, como Eng. Sênior na Econergy, 
desenvolve projetos de crédito de carbono no âmbito do Protocolo e no mercado voluntário, 
além da elaboração de inventários coorporativos de acordo com as especificações do GHG 
Protocol e ISO 14064-1. Especialista em projetos de resíduos sólidos e energia renovável, 
participou no desenvolvimento de mais de 40 projetos de MDL, sendo responsável por 21 
projetos de crédito de carbono localizados na America do Sul e Ásia. Alguns projetos que 
está envolvidos são Almoiz Bagasse Cogeneration Project; Southeast Caeté Mills Bagasse 



Cogeneration Project (SECMBCP); Cerradinho Bagasse Cogeneration Project (CBCP); 
Costa Pinto Bagasse Cogeneration Project (CPBCP), entre outros. 
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Engenheiro Civil pela UFES (Universidade Federal do Espírito Santo), com Mestrado em 
Engenharia da Produção pela DEI-PUC/RJ e Doutorado em Teoria de Controle e Estatística 
pela DEE-PUC/RJ. Foi professor da PUC/RJ e atualmente é professor da UFES. Atua na 
área de Inventários Corporativos de Emissão de Gases de Efeitos Estufa; Análise de Séries 
Temporais e Econometria; Controle Estatístico de Qualidade e Pesquisa de Opinião. Na 
área de Inventários Coorporativos, desenvolveu os seguintes inventários: VALE; Infinity 
Bio-Energy; ArcelorMital e ArcelorMital Tubarão. 
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Engenheiro Mecânico pela UNESP/Guaratinguetá, Mestre em Energia PIPGE 
IEE/IF/POLI/FEA - USP com a tese: “Diagnóstico técnico institucional da recuperação e 
uso energético do biogás gerado pela digestão anaeróbia de resíduos”.  
Assessor da Presidência da CETESB desde 2009, onde é funcionário desde 1992. Avalia 
impactos de emissão de gases efeito estufa e substâncias destruidoras da camada de Ozônio, 
estuda a viabilidade do desenvolvimento sustentado aos países em desenvolvimento e 
contribui para a implementação, em nível nacional e especialmente no Estado de São Paulo, 
de tratados internacionais de preservação do meio ambiente como o Protocolo de Montreal, 
a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e o Protocolo de 
Quioto. Coordenador do PROCLIMA – Programa Estadual de Mudanças Climáticas do 
Estado de São Paulo e Secretário Executivo do PROZONESP – Programa do Governo do 
Estado de São Paulo para a eliminação do uso de Substâncias que destroem a Camada de 
Ozônio e do Programa BIOGÁS. Foi Gerente da Divisão de Questões Globais, da CETESB 
entre os anos de 2001 a 2009. 
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Profissional da CETESB desde 1986, Gerente do Setor de Clima e Energia - TDSC da 
CETESB desde 2009, Secretária Executiva do Programa de Mudanças Climáticas do 
Estado de São Paulo – PROCLIMA desde 2004, coordenadora do Programa de Prevenção à 
Destruição da Camada de Ozônio no ESP – PROZONESP desde 2002. Parte de equipe de 
coordenação do 1° Inventário de Gases de Efeito do Estado de São Paulo 1990-2008, 
realizado com o apoio da Embaixada Britânica, iniciado em 2008. Parte da equipe de 
organização do “Curso Inventário de Gases de feito Estufa: Sustentabilidade Corporativa e 
Pública", realizado desde 2009 e dos seminários e eventos realizados pelo PROCLIMA 
desde 2002. Observadora indicada pela CETESB para acompanhar os debates nas 
Conferências das Partes da Convenção do Clima e do Protocolo de Kyoto (COP - CMP) 
desde 2005. Formada em Ciências Sociais pela USP, Josilene Ferrer é Mestre em Ciência 
Ambiental pelo PROCAM e Especialista em Gestão Ambiental pela UNICAMP. 
Professora e coordenadora do “Curso de Pós Graduação Meio Ambiente, Desenvolvimento 
Sustentável e Questões Globais” da FAAP (campus SP), responsável pela disciplina 
Mudanças Climáticas Globais, iniciado em 2008. Professora convidada de cursos de pós-



graduação: PECE Programa de Educação Continuada POLI-USP, FAAP – Faculdade de 
Engenharia (campus São Paulo e São José), UNICAMP (campus Limeira). Foi Gerente da 
Divisão de Educação Ambiental em Unidades de Conservação – CEAM/SMA e da Divisão 
de Apoio Operacional do Conselho Estadual de Meio Ambiente –CONSEMA e assessora 
da Coordenadoria de Planejamento Ambiental – CPLA/SMA. 
 
Julio Themes Neto 
jnthemes@nossacaixadesenvolvimento.com.br 
Economista formado pela PUC-SP, com MBA Executivo em Finanças pelo IBMEC-SP, 
com carreira desenvolvida no Banco Nossa Caixa. Na esfera do crédito imobiliário, foi 
responsável pelas áreas de poupança, seguros, imóveis retomados e fundos habitacionais, 
principalmente o FCVS, atuando também nas comissões técnicas da ABECIP, inclusive nas 
negociações para equacionamento da dívida federal com o sistema bancário relativo ao 
saldo residual dos contratos habitacionais. A partir de 1999, foi responsável pela 
estruturação e desenvolvimento do Departamento de Negócios com Governo, com a gestão 
da conta única, dos fundos de desenvolvimento, dos programas sociais e das loterias do 
Estado, entre outros. Participou da elaboração do Plano de Negócios para autorização do 
Banco Central para constituição e funcionamento da Agência de Fomento Paulista. Desde 
março de 2009, ocupa o cargo de Superintendente de Governo e de Produtos da Nossa 
Caixa Desenvolvimento – Agência de Fomento do Estado de São Paulo. 
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Engenheiro Eletrônico pelo ITA e Doutor em Astrogeofísica pela Universidade do 
Colorado. Pesquisador-Titular aposentado do INPE, onde trabalhou de 1965 a 1992, 
assumindo vários cargos de chefia e direção. Foi presidente da Agência Espacial Brasileira 
de 1994 a 2001, quando assumiu o cargo de Secretário de Políticas e Programas de Ciência 
e Tecnologia do Ministério de Ciência e Tecnologia, permanecendo até o final de 2002. Em 
2003, foi (designado) conselheiro científico sênior da Secretaria da Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Presidiu os Grupos de Negociação dos Artigos 3 
(sobre metas de redução de emissões dos países industrializados) e 12 (sobre o Mecanismo 
de Desenvolvimento Limpo) do Protocolo de Kyoto. Foi co-presidente do Grupo de 
Trabalho Científico do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC) e vice-
presidente do Painel. Foi membro do Comitê Executivo do MDL e primeiro presidente do 
seu Painel de Metodologias. Atualmente, é pesquisador visitante da Área de Ciências 
Ambientais do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. 
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Biólogo, Doutor em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal de São 
Carlos, Magno Castelo Branco é Diretor técnico da ONG Iniciativa Verde e consultor do 
Banco Mundial na modelagem de cenários de baixo carbono no Brasil. Atua também como 
Instrutor da Confederação Nacional da Indústria no programa de capacitação em MDL e 
consultor da Federação das Indústrias do estado de Santa Catarina para o projeto "Mercado 
de Carbono FIESC/CNI". 
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Biólogo, Bacharel em Biologia pela Universidade de São Paulo, Master em Ciências 
Ambientais pela University of Sydney, trabalha com temas relacionados a mudanças 
climáticas e serviços ambientais desde 2005. Sócio fundador e Diretor de Meio Ambiente 
da ONG Iniciativa Verde por 3 anos, onde coordenou o desenvolvimento de inventários de 
emissões de gases de efeito estufa e projetos de restauro florestal. Previamente trabalhou 
como técnico em projetos de MDL para a geração de créditos de carbono. Pesquisou o uso 
de recursos florestais por comunidades tradicionais da Amazônia em sua iniciação 
científica. Atualmente coordena o Programa Brasileiro GHG Protocol no GVCes. 
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sergio.carvalho@bsigroup.com 
Bacharel em Física com Mestrado em Engenharia Metalúrgica, trabalha com atividades 
relacionadas à certificação há 20 anos. Mais recentemente, passou a trabalhar com 
mudanças climáticas como verificador de projetos do Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo. Entrou na BSI em outubro do ano passado como Gerente de Desenvolvimento de 
Negócios, com a responsabilidade-chave de vender novos produtos. 
 
Simone Ernesto da Silva de Oliveira Zahran 
simonezahran@aqal.com.br 
Advogada, formada pela Faculdade de Direito de Sorocaba e com pós-graduação em 
Contabilidade e Gestão de Custos pela Universidade de Sorocaba. Atua na área de 
consultoria, mentoring, gestão integrada de equipes e coordenação de parcerias 
institucionais. Desde 2004, exerce as seguintes atividades: é coordenadora do projeto CDP 
no Brasil e na America Latina junto à Fábrica Éthica Consultoria Empresarial; consultora 
para desenvolvimento humano e social com ampla experiência na área corporativa pública 
e privada; Consultora Sênior do Instituto Anima Mundi, experiência na área de pesquisa e 
implantação de parcerias institucionais junto a escolas, empresas e órgãos públicos; é 
também palestrante e facilitadora de capacitação para uma cultura da paz para executivos, 
pais, mantenedores e educadores. 
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Engenheiro Agrônomo, mestre pelo Centro de Energia Nuclear na Agricultura da 
Universidade de São Paulo (CENA-USP) é diretor-fundador da Plant Inteligência 
Ambiental Ldta. Foi pesquisador associado no Laboratório de Química, Celulose e Energia, 
e do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, na Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ-USP). Já atuou como consultor para o Banco 
Mundial, Conselho da Terra nas Nações Unidas (Earth Council), Governo da Costa Rica, 
SGS-Forestry, EcoSecurities, Natsource, CO2e.com, Ministério de Meio Ambiente, 
Governos dos Estados do Amazonas, Bahia e São Paulo, Companhia Vale do Rio Doce, 
Dedini Indústrias de Base S/A, Fundação Gilberto Freire (na qual é membro do conselho), 
além de trabalhos efetuados para The Coca-Cola Company (USA), Instituto Coca-Cola 
Brasil e Fórum Brasileiro sobre Mudanças Climáticas. Foi membro convidado da 



Delegação Diplomática do Brasil para as reuniões da Convenção do Clima (UNFCCC) 
entre 2003 a 2009. 


