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RESUMO 

 

Considerando a ascensão das pautas e políticas ambientais diante do cenário político-eleitoral 

norte americano, este artigo visa apresentar uma proposta de estudo sobre a Política 

Ambiental Democrata, partindo do contexto do governo Barack Obama com o President 

Obama’s Climate Action Plan
1
, os debates congressistas em torno do Green New Deal (GDN) 

e as possíveis projeções inseridas no  “Plan for a Clean Energy Revolution and 

Environmental Justice”
2
 e no American Jobs Plan

3
 para o Governo Joe Biden. Sendo assim, 

considerado à época ambicioso e abrangente no que tange às metas e cronogramas para uma 

série de ações executivas para reduzir a poluição por gases de efeito estufa, o Plano de Ação 

Climática de Obama inseriu os Estados Unidos no eixo da liderança para mitigação dos 

impactos climáticos e ambientais. Todavia, o governo Donald Trump estabeleceu um 

contraponto à adesão de acordos climáticos e participação em fóruns internacionais sobre o 

tema.  Ademais, a pesquisa sendo interseccionada ao GND, analisará a resolução congressista 

que apresenta caráter econômico, político e ambiental, além de destacar quais ações são 

necessárias para a economia norte americana frear os impactos da emergência climática. Em 

perspectiva de projeções para o governo Joe Biden, a partir da análise do plano climático 

proposto, possibilitará compreender se está em concordância com o que esperam 

ambientalistas, ativistas climáticos e a população, assim como entender o posicionamento do 

partido democrata diante das pressões domésticas e externas acerca do Clima e Meio 

Ambiente. 

 

Palavras-chave: Congresso estadunidense; Democratas; Estados Unidos; Green New Deal; 

Política Ambiental. 

 

ABSTRACT 

 

Based on the rise of environmental agendas and policies in the American political and 

electoral scenario, this article aims to present a study proposal on the Democratic 

Environmental Policy, starting from the context of Barack Obama's administration with 

President Obama's Climate Action Plan, the congressional debates around the Green New 

Deal (GDN) and the possible projections inserted in the "Plan for a Clean Energy Revolution 

                                                
1
 Plano de Ação Climática do Presidente Obama.  

2
 Plano para uma Revolução Energética Limpa e Justiça Ambiental.  

3
 Plano voltado para a infraestrutura do país.  
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and Environmental Justice" and in the American Jobs Plan for Joe Biden's administration. 

Thus, considered at the time ambitious and comprehensive in terms of goals and timelines for 

a series of executive actions to reduce greenhouse gas pollution, Obama's Climate Action 

Plan put the United States on the leading edge of mitigating climate and environmental 

impacts. However, the Donald Trump administration has established a counterpoint to the 

adherence to climate agreements and participation in international forums on the subject.  

Furthermore, the research, being intersected with the GND, will analyze the congressional 

resolution that has an economic, political, and environmental character, besides highlighting 

which actions are necessary for the North American economy to mitigate the impacts of the 

climate emergency. In the perspective of projections for Joe Biden's administration, from the 

analysis of the proposed climate plan, it will be possible to understand if it is in accordance 

with what environmentalists, climate activists and the population expect, as well as to 

understand the position of the Democratic Party in the face of domestic and external pressures 

on the climate and environment. 

 

KEY- WORDS: Environmental Policy; Democrats; Green New Deal; United States; US 

Congress. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Plano Climático do Presidente Obama, elaborado de maneira preliminar durante a 

campanha em 2008, foi considerado à época ambicioso e com significativos esforços para 

mitigar os impactos climáticos. Pautado diante do ambiente proporcionado pela crise 

econômica e previsto para ser publicamente divulgado e implantado no primeiro mandato, o 

Plano não encontrou ambiente fértil, haja vista que logo após a eleição do candidato 

Democrata, a Câmara não prosseguiu ao Senado com o projeto que propunha o Cap-and-

trade
4
, que visava reduzir substancialmente os níveis de CO2 lançados na atmosfera por parte 

dos Estados Unidos. 

Em 25 de Junho de 2013, em discurso na Universidade de Georgetown, Obama 

anunciou o President Obama’s Climate Action Plan, composto por três objetivos de 

características abrangentes e interseccionais, sendo: (1) Reduzir a Poluição Doméstica de 

Carbono (CO2); (2) Preparar os Estados Unidos para os impactos das mudanças climáticas; 

                                                
4
 A adoção do sistema Cap-and-Trade consiste na regulação de um mercado de carbono, visando limitar a 

quantidade de gases que os emissores podem lançar na atmosfera. Aqueles que reduzem suas emissões, podem 

negociar a venda das permissões emitidas pelo governo. 
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(3) Liderar os Esforços internacionais para combater a mudança climática global (THE 

WHITE HOUSE, 2013). Os três objetivos gerais que compõem o Plano, são compostos de 

metas específicas e foram traçados considerando o contexto climático, político e econômico 

que os Estados Unidos enfrentavam naquele momento. 

 

The path towards sustainable energy sources will be long and sometimes difficult. 

But America cannot resist this transition, we must lead it. We cannot cede to other 

nations the technology that will power new jobs and new industries, we must claim 

its promise. That’s how we will maintain our economic vitality and our national 

treasure, our forests and waterways, our croplands and snow-capped peaks… (THE 

WHITE HOUSE, 2013, p.4). 

 

Ao longo do Plano, ressalta-se os custos econômicos reais diante dos efeitos 

provocados pelas mudanças climáticas - Apenas em 2012 nos Estados Unidos, ocorreram 11 

eventos diferentes de desastres climáticos e meteorológicos, com perdas estimadas superiores 

a 1 bilhão cada. Em conjunto, os eventos climáticos de diversas ordens registrados no 

período,  resultaram em mais de 110 bilhões de prejuízos (THE WHITE HOUSE, 2013).  

O Green New Deal (GND), enquanto uma resolução não vinculativa referida 

inicialmente à Comissão de Energia e Comércio do Congresso estadunidense, apresenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

os possíveis impactos socioeconômicos que os Estados Unidos podem enfrentar diante da 

inação para mitigação da emergência climática. Neste sentido, a iniciativa de base democrata 

apresentada em 2019 pela deputada nova iorquina Alexandria Ocasio-Cortez, e pelo senador 

Edward J.Markey, de Massachusetts, tem como fundamento basilar a intersecção entre a 

economia, a partir da geração de empregos e atenuação das desigualdades,  e o meio 

ambiente, destacando a redução da emissão de gases do efeito estufa a partir da proposição de 

utilização de combustíveis alternativos aos fósseis (CONGRESS U.S, 2019). 

Em segundo plano, sob o viés de pressão doméstica estruturada na atuação de 

políticos, ativistas e acadêmicos, além da pressão externa de fóruns de debate multilateral 

como a COP (Conference of the Parts)
5
 e organizações intergovernamentais que produzem 

relatórios sobre  a questão climática como o IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 

Change)
6
, o contexto político norte americano adquire novas nuances a partir desta resolução 

congressista que compele aos Estados Unidos o papel de liderança e propagação diretiva na 

condução das transformações ambientais e econômicas.  

                                                
5
 Conferência das Partes para as questões climáticas e ambientais, evento anual associado à Convenção Quadro 

das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas.  
6
 Painel Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas - Organização científico-política responsável pela 

elaboração de relatórios e estudos sobre as mudanças climáticas.  Criada em 1988 e vinculada à Organização das 

Nações Unidas.  
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Whereas, because the United States has historically been responsible for a 

disproportionate amount of greenhouse gas emissions, having emitted 20 percent of 

global greenhouse gas emissions through 2014, and has a high technological 

capacity, the United States must take a leading role in reducing emissions through 

economic transformation; (CONGRESS U.S., 2019, p. 3). 

 

O mandato de Trump, marcado pela notória simbologia de saída do Acordo de Paris, 

bem como a revogação total do Plano de Energia Limpa assumido no governo Barack 

Obama, constituiu um marco nos impasses da política doméstica sobre a pauta ambiental. 

Logo,  considerando a complexidade da pauta climática no cenário político dos Estados 

Unidos, o debate apresenta amplo potencial de análise sob os prismas das relações 

presidenciais e congressistas na política interna, além dos impasses projetados para o sistema 

internacional que elenca o clima como um dos temas prioritários em fóruns internacionais.  

A partir do contexto da crise provocada pela pandemia de COVID-19, a proposta do 

Presidente Joe Biden diante do Plano Ambiental, é a reconstrução resiliente e sustentável da 

economia estadunidense, com a meta ambiciosa de zerar emissões líquidas em todos os 

setores econômicos até 2050. Os principais elementos do Plan for a Clean Energy Revolution 

and Environmental Justice, apresentado durante campanha eleitoral em 2020, e o American 

Jobs Plan, apresentado no primeiro ano de mandato, contemplam: (1) Construção de 

infraestrutura moderna; (2) Posicionamento da indústria automobilística dos EUA para 

superar o século XXI com tecnologia sustentável inventada nacionalmente; (3) Alcance de 

um setor energético livre de poluição por carbono (CO2) até 2050; (4) Realização de 

investimentos de eficiência energética em edifícios, incluindo a conclusão de 4 milhões de 

projetos Retrofit
7
 e a construção de 1,5 milhão de novas casas  sustentáveis a preços 

acessíveis; (5) Busca por investimentos em energia limpa e renovável; (6) Avanço em planos 

e projetos para Agricultura Sustentável e Conservação de áreas ambientais; (7) Garantia de 

Justiça Ambiental e geração de oportunidades relacionadas (DEMOCRATS, 2020). 

Na última eleição presidencial, as questões climáticas e ambientais também 

estiveram inseridas na dicotomia instaurada entre Joe Biden e Donald Trump. Com base na 

raiz democrata da resolução congressista 109 (que propõe o GDN), Biden sinalizou durante 

sua estratégia eleitoral algumas menções à proposta, considerando-a crucial para enfrentar os 

desafios climáticos, embora, como mencionado, sua meta de emissões líquidas negativas 

apenas estejam previstas para serem atingidas em 2050, prazo muito além do proposto para os 

congressistas do GDN e ambientalistas. Tal estratégia de ação, que pode ser considerada 

                                                
7
 Revitalização de construções antigas com o objetivo de modernizar o espaço, corrigir problemas 

infraestruturais e adequar de acordo com normas ambientais e sustentáveis.  



5 
 

tardia por aqueles que esperam a liderança estadunidense na pauta, pode estar associada a 

uma ampla pressão diante do embate econômico industrial com a China, que atrelou suas 

metas de neutralidade de carbono até 2060, embora não haja planos detalhados publicamente.    

 

On 22 September 2020, Chinese President Xi Jinping announced at the UN General 

Assembly (UNGA) that China would aim to peak its carbon dioxide (CO2) 

emissions before 2030 and reach carbon neutrality by 2060. Under the Paris 

Agreement’s nationally determined contribution (NDC), China had committed to 

peaking CO2 emissions by 2030—without, however, issuing a level at which 

emissions would peak—and was widely expected to reach this goal before 2030 

(OXFORD INSTITUTE FOR ENERGY STUDIES, 2020, p 2.) 

 

2. O PLANO DE AÇÃO CLIMÁTICA DO PRESIDENTE OBAMA 

 

O assumido papel dos Estados Unidos enquanto Hegemonia no pós guerra-fria, é 

sutilmente inserido no Plano de Ação Climática do Presidente Obama, considerando o 

destaque constante de que nenhum outro país estaria melhor qualificado para conduzir o 

mundo para uma solução, sendo dever dos Estados Unidos liderar os esforços e apresentar 

parâmetros de atuação econômica atrelada à mitigação de impactos climáticos.  

Ao chegar à presidência no contexto da pior crise econômica desde 1929, Obama 

apresentou algumas perspectivas de atuação ambiental no período compreendido entre 2010 - 

2020, contando que os compromissos firmados poderiam ser seguidos tanto pela agenda 

Democrata, quanto pela agenda Republicana. Considerando que boa parte das metas a serem 

cumpridas compelem a uma “Transição Econômica Verde”, as propostas foram alvo de 

resistência e críticas em regiões eleitorais tradicionalmente republicanas. Todavia, em 

contraponto, nos estados associados ao atual Rust Belt
8
 (antigo cinturão da manufatura), 

Obama ainda conquistou maioria democrata a partir dos blue-collar workers
9
, haja vistas os 

detalhamentos para uma recuperação da região que desde a década de 1970 passa por um 

período de crise, a partir do movimento de desindustrialização e transição de polos industriais 

para outras regiões e países.  

Em discurso  no estado de Michigan (estado integrante do Rust Belt) durante 

campanha presidencial em 2008, Obama afirmou:  

 

                                                
8
 Região geográfica que compreende estados antigamente associados ao polo da manufatura nos Estados 

Unidos. Atualmente é apelidado de “Cinturão da Ferrugem” por conta do declínio produtivo das fábricas da 

região.  
9
 Termo popularmente conhecido nos Estados Unidos referido aos trabalhadores voltados para as indústrias de 

base e indústrias manufatureiras.  
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It's time to make energy security a leading priority. My energy plan will invest $150 

billion over the next ten years to establish a green energy sector that will create up 

to 5 million jobs over the next two decades. Good jobs, like the ones I saw in 

Pennsylvania where workers make wind turbines, or the jobs that will be created 

when plug-in hybrids or electric cars start rolling off the assembly line here in 

Michigan. We'll help manufacturers - particularly in the auto industry - convert to 

green technology, and help workers learn the skills they need. (BARACK OBAMA, 

MICHIGAN, 2008) 

 

Segundo apuração do PolitiFact, projeto sem fins lucrativos operado pelo Poynter 

Institute, até novembro de 2016 não foram prestadas informações abertas sobre o número de 

Empregos Verdes gerados, bem como informações detalhadas sobre o empenho dos 

financiamentos em projetos e ramos industriais associados a este movimento. Ressalta-se na 

averiguação que o número de empregos verdes aumentou, todavia, não chegaria a 5 milhões 

em 2018, prazo de 10 anos estabelecido no discurso eleitoral realizado em Michigan 

(POYNTER INSTITUTE, 2016).  

Acerca da definição de “Empregos Verdes”, há amplas perspectivas que podem ser 

abordadas a partir da realidade de cada país. Neste sentido, segundo o U.S Bureau of Labor 

Statistics
10

, pode-se definir esse segmento de empregabilidade como (1) Empregos em 

empresas que produzem bens ou prestam serviços que beneficiam o meio ambiente ou 

conservam os recursos naturais; (2) Postos de trabalho em que as funções dos trabalhadores 

impliquem tornar os processos produtivos mais adequados ao meio ambiente, com otimização 

e empenho responsável de recursos naturais.  

Logo, ainda como destacado pelo Poynter Institute, essa definição apresenta ampla 

possibilidade de compreensão e definição do que poderia se encaixar enquanto empregos 

verdes. Ademais, a ausência de divulgação de dados abertos, impede a mensuração do 

percentual de empregos neste segmento, embora tenha ocorrido aumento dos créditos fiscais 

para energia renovável e consequente diminuição do custo de produção. 

 

This broad definition makes it difficult to count the exact number of "green" jobs. In 

addition, the federal government did not start tracking of the number of "green" jobs 

until 2010, and the Bureau of Labor Statistics discontinued all "measuring green 

jobs" products in 2013 because of the Balanced Budget and Emergency Deficit 

Control Act (POYNTER INSTITUTE, 2016). 

 

2.1 O CONGRESSO NORTE AMERICANO DURANTE GOVERNO OBAMA 

Sob o viés das relações congressistas durante o mandato Obama, é válido ressaltar a 

aprovação parcial em 2009 do American Clean Energy and Security Act
11

, também conhecido 

                                                
10

 Secretaria de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos. 
11

 Lei americana de Energia Limpa e Segura.  

http://www.eesi.org/papers/view/fact-sheet-jobs-in-renewable-energy-and-energy-efficiency-2015
http://www.eesi.org/papers/view/fact-sheet-jobs-in-renewable-energy-and-energy-efficiency-2015
http://www.bls.gov/news.release/pdf/ggqcew.pdf
http://www.bls.gov/news.release/pdf/ggqcew.pdf
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como Waxman-Markey Bill
12

, com votação majoritária na Câmara dos Deputados, o projeto 

de lei foi posteriormente barrado no Senado norte americano.  

Proposta pelos políticos Democratas Henry Waxman (Presidente do Comitê de 

Energia e Comércio do Congresso no período 2009-2011) e o senador Edward Markey, a 

legislação propunha um programa regulatório de Cap-and-trade, para reduzir as emissões de 

gases de efeito estufa de maneira associada a um esforço para enfrentar os riscos das 

mudanças climáticas globais. Embora o projeto tenha sido aprovado por 219 votos a 212 (3 

membros não votaram) na Câmara, não seguiu para o Senado, diante das baixas perspectivas 

de superar a obstrução Republicana (BALLOTPEDIA, 2022). 

O sistema Cap-and-Trade, também chamado de “Comércio de Emissões”,  em 

intersecção ao mercado de carbono, prevê a criação de um “limite” por parte de um governo 

na quantidade de gases de efeito estufa que podem ser lançados ao meio ambiente. Neste 

sentido, há licenças concedidas para os emissores, em que se estabelece de maneira 

quantitativa a permissão para a emissão dos gases poluentes. Sendo assim, este sistema 

possibilita a criação de um mercado em que as empresas que reduzem seus níveis de 

poluição, podem negociar a venda e consequente compensação com empresas que apresentam 

aumento no nível de emissões (COMISSÃO ECONÔMICA E SOCIAL DA ONU PARA A 

ÁSIA E O PACÍFICO - ESCAP, 2012). 

 

Emissions trading programs have two key components: a limit (or cap) on pollution, 

and tradable allowances equal to the limit that authorize allowance holders to emit a 

specific quantity (e.g., one ton) of the pollutant. This limit ensures that the 

environmental goal is met and the tradable allowances provide flexibility for 

individual emissions sources to set their own compliance path. Because allowances 

can be bought and sold in an allowance market, these programs are often referred to 

as “market-based.” (UNITED STATES ENVIRONMENT PROTECTION 

AGENCY, 2022) 

 

Em análise quantitativa, vale ressaltar que nos mandatos congressistas no período 

compreendido pelos 111th e 114th Congress, sendo concomitantemente referidos ao mandato 

presidencial de Obama (2009 - 2016), ao todo entraram em pauta cerca de 1.107 projetos de 

lei voltados para proteção ambiental e climática, cerca de 657 na Câmara e 450 no Senado. 

Neste sentido, diante da corrida presidencial em 2016 configurada entre os candidatos Donald 

Trump e Hillary Clinton,  no decorrer do mandato do 114th Congress, expressivas propostas 

de lei na temática foram votadas, cerca de 338, o que configura 80 propostas a mais que no 

ano anterior, com 258 projetos (na Câmara e no Senado). Neste sentido, é possível inserir a 

                                                
12

 Congressistas autores do projeto de lei. 
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reflexão sobre as movimentações políticas contrárias às propostas de Donald Trump, que 

meses depois seria diplomado oficialmente presidente dos Estados Unidos.  

 

2.2 PREVENÇÃO A DESASTRES DE ORDEM NATURAL DURANTE O GOVERNO 

OBAMA  

 

Na gestão Obama, houve a promoção de um grande debate sobre os investimentos 

para prevenção de desastres, movimento impulsionado pelo Furacão Sandy (2012), que 

causou prejuízos de cerca de US $70 bilhões de dólares (NATIONAL GEOGRAPHIC, 

2019). Neste sentido, esta ação posterior à prevenção, começou a tomar força ainda na gestão 

Bush, quando o Furacão Katrina (2005) causou o prejuízo de cerca de US $161 bilhões de 

dólares (U.S NATIONAL ARCHIVES, 2022). Em 2008, durante a campanha presidencial, 

Obama firmou o compromisso de melhorar a coordenação entre todos os níveis de governo, 

visando criar diretrizes mais eficientes para planos de evacuação, garantindo a assistência 

federal imediata em zonas de emergência, aumentando a capacidade de atendimento médico 

para vítimas.  

Em 2011, foi lançado o “National Disaster Recovery Framework: Strengthening 

Disaster Recovery for the Nation”
13

 Plano Federal com o objetivo de lidar com desastres 

naturais, como furacões, tsunamis, queimadas, nevascas, ou induzidos, como derramamentos 

de óleo (POYNTER INSTITUTE, 2012). O plano apresenta diretrizes de atuação para 

recuperação dos sistemas econômicos, sociais e ambientais diante de eventos adversos, 

conectando governos locais, setor privado e organizações da sociedade civil para a ação 

ordenada. Segundo os arquivos da Casa Branca referentes ao ano de 2012, os desastres 

climáticos e ambientais custaram mais US $100 bilhões para a economia americana, a 

exemplo, seca e ondas de calor com prejuízos de US $30 bilhões e incêndios florestais com 

custo de US $1 bilhão (THE WHITE HOUSE, 2015). 

Em relação aos investimentos destinados para a recuperação diante de desastres, é 

necessário destacar que apesar da apresentação de diretrizes para ação em caso de catástrofes 

climáticas, não há detalhamentos financeiros de investimentos diretos para o tema, 

possivelmente ponto incluso em planos de governo em ordem estadual voltados para a 

infraestrutura urbana.  

 

                                                
13

 Plano Nacional de Recuperação de Desastres: Fortalecimento da recuperação em casos de catástrofes para a 

nação.  
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2.3 OPINIÃO PÚBLICA SOBRE O CLIMA NO INÍCIO DO GOVERNO OBAMA 

A eleição dos Estados Unidos em 2008, inseriu na realidade norte-americana uma 

nova perspectiva, sendo a de dois candidatos que durante suas campanhas apresentavam 

planos e projetos comprometidos com a promoção de regulamentações federais sobre as 

emissões de carbono (BREWER, 2009). As pesquisas de investigação da opinião pública 

acerca dos debates climáticos tiveram ascensão neste período, indicando que logo no início 

do mandato de Obama, a maioria dos americanos eram favoráveis às restrições de emissões 

de carbono.  

Embora a opinião pública estivesse em concordância com os planos de Obama, o 

cenário político não era  favorável para a aprovação de legislações e estruturação de políticas 

públicas voltadas ao meio ambiente e clima, haja vistas o estabelecimento de outras 

prioridades tanto no cenário doméstico, como o impulso do presidente para reformar o 

sistema de saúde do País, quanto no cenário internacional, com dois conflitos bélicos com 

envolvimento direto estadunidense, as Guerras do Iraque e Afeganistão (BREWER, 2009).  

Conforme apresentou o acadêmico Paul Brewer no estudo “Polarisation in the USA: 

Climate change, party politics, and public opinion in the Obama era” (2009), o cenário 

conflituoso entre Democratas e Republicanos em torno do debate acerca das questões 

climáticas e ambientais, é datado desde 1989, passando à década seguinte com novos 

elementos sendo inseridos, como a pressão internacional para uma resposta efetiva por parte 

dos grandes poluidores, bem como a ascensão de movimentos ativistas sobre o tema.  

À luz de analisar as pesquisas de opinião pública acerca das mudanças climáticas no 

período eleitoral e no início do mandato de Obama, podemos considerar as pesquisas 

realizadas pelo Pew Research Center. Em abril de 2008, o instituto de pesquisa perguntou aos 

entrevistados se acreditavam que a terra estava ficando mais quente e, em caso afirmativo, se 

acreditavam que a motivação era principalmente por conta da atividade humana, como a 

queima de combustíveis fósseis. Neste período analisado (Abril/2008), 71% dos entrevistados 

afirmaram acreditar que a terra está ficando mais quente, bem como, 47% destes 

entrevistados, acreditavam que a motivação principal era por conta da ação humana. 

Em outubro de 2009, após nove meses de início da gestão Obama, a mesma pergunta 

foi realizada para outros indivíduos, apresentando como resultado:  57% acreditavam que a 

terra estava ficando mais quente, bem como 36% destes entrevistados acreditavam que a 

motivação seria por conta da ação humana.  
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Apesar da diminuição percentual de 14% dos americanos acreditando no 

aquecimento global, é possível observar que no início do mandato, Obama estava em 

ambiente favorável por parte da opinião pública para pautar projetos como o Cap-and-Trade 

abordado anteriormente, bem como outros projetos em políticas públicas para mitigar os 

efeitos climáticos.  

 

2.4 ESTADOS UNIDOS E OS PLANOS DE LIDERANÇA INTERNACIONAL PARA 

ENFRENTAR AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS GLOBAIS  

No que tange à projeção internacional, há destaque pelo interesse de liderar os 

esforços para mitigar as mudanças climáticas globais. De maneira bilateral, o plano destaca o 

objetivo de estruturar iniciativas internacionais focadas em ações de atuação concretas, ao 

lado de países como China e Índia. Na Perspectiva multilateral, o relatório destaca como parte 

fundamental a participação em fóruns internacionais como a Convenção-Quadro das Nações 

Unidas Sobre Mudanças Climáticas - United Nations Framework Convention on Climate 

Change (UNFCCC).  

Em relação à aproximação com outros países, há algumas ações apresentadas no 

plano, como o reforço ao engajamento multilateral com grandes economias, a partir de 

espaços políticos que contam com a participação de outros países. Acerca da criação de 

estruturas próprias para debate e liderança, Obama lançou o Fórum das grandes economias 

sobre energia e clima, com o objetivo de pautar o diálogo climático em alto nível com 17 

países, os quais eram responsáveis à época por 75% dos níveis das emissões globais de gases 

do efeito estufa, espaço que poderia ser de suma importância para estruturação de bases de 

cooperação e intercâmbio de experiências. A primeira reunião do Fórum aconteceu em abril 

de 2009 em Washington, DC (THE WHITE HOUSE, 2013). 

A partir da compreensão de  que a atuação dos Estados Unidos ao lados de grandes 

países subdesenvolvidos seria de suma importância para projeção no debate, o plano versa 

sobre a expansão da cooperação bilateral com as principais economias emergentes. Logo, 

relata-se atuações conjuntas no campo de pesquisa e diálogo estratégico, como o US - China 
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Clean Energy Research Center
14

; US - India Strategic Clean Energy Partnership
15

; US - 

Brazil Strategic Energy Dialogue
16

.  

No que tange ao financiamento de soluções associadas à boas práticas climáticas 

para a geração de energia e diminuição das emissões de dióxido de carbono, no plano 

ressalta-se que a gestão Obama promoveu a expansão de fontes e tecnologias de energia 

renováveis, limpas e eficientes em todo o mundo, a exemplo, financiamento e apoio 

regulamentar para projetos de energia renovável e limpa; Ações para promover a mudança da 

utilização de combustíveis fósseis e carvão para a utilização de gás natural e combustíveis 

renováveis; Apoio para o uso seguro e sustentável de energia nuclear; Cooperação em 

tecnologias de carvão limpo; Programas para melhorar e disseminar tecnologias 

energeticamente eficientes. Ao todo, no plano são citados cerca de 20 acordos de 

financiamento e apoio técnico estratégico iniciados e realizados no período 2010 - 2013.  

In the past three years we have reached agreements with more than 20 countries 

around the world, including Mexico, South Africa, and Indonesia, to support low 

emission development strategies that help countries to identify the best ways to 

reduce greenhouse gas emissions while growing their economies.(THE WHITE 

HOUSE, 2013, p.18) 

Acerca da atuação no primeiro mandato, o plano destaca os históricos acordos de 

negociação climática, a exemplo, na Conferência de Copenhague (COP 15) em 2009, quando 

os líderes presentes, tanto de países desenvolvidos, quanto de países subdesenvolvidos, 

implementaram metas e ações para limitar as emissões de gases, além de firmar a 

responsabilidade de transparência em governança climática. Todavia, considerando o cenário 

em que ocorreu a Conferência, é necessário destacar a recessão global, que contribuiu para 

que os países concentrassem esforços para prevenção do colapso econômico, bem como a 

recuperação de setores comerciais duramente afetados, possíveis motivações para a ausência 

de engajamento.  

Ainda em viés de considerar o atingimento das metas previstas no plano de Obama 

que rompia a barreira dos seus dois mandatos, a EPA - Environment Protection Agency of 

United States
17

, ao apresentar relatórios que abrangiam 2020, ano que Obama destacou para 

atingimento das metas ambientais, ressaltou que os Estados Unidos atingiram a meta de 

                                                
14

 Centro de Pesquisa de Energia Limpa EUA - China: Consórcio pioneiro de pesquisa e desenvolvimento, 

reunindo governo, formuladores de políticas, pesquisadores e indústrias para desenvolvimento tecnológico.  
15

 Cooperação técnico científica para desenvolvimento de energia renovável entre Estados Unidos e Índia.  
16

 Cooperação de intercâmbio de experiências em energia e desenvolvimento energético renovável estratégico. 
17

 Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos.  
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redução de emissões de gases de efeito estufa em pelo menos 17%  em comparação entre 

2005 e 2020 (EPA, 2022). Ademais, considerando o ano de 2020, é possível destacar que 

Obama ultrapassou a meta limitada para emissões de Carbono, pois houve uma diminuição 

percentual de 21 % em comparação aos níveis de 2005 (EPA, 2022). Todavia, vale ressaltar 

que em 2020 a crise sanitária provocada pela COVID-19 talvez possa ser considerada um 

fator que reduziu as emissões, por conta das paralisações de fábricas e diminuição das 

atividades econômicas em todos os países. 

 

2.5 COMPROMETIMENTO COM A AVALIAÇÃO NACIONAL DO CLIMA E 

ENGAJAMENTO DE DIVERSOS SETORES 

 

Ainda no plano, é possível analisar o destaque para engajamento de diversos setores 

da economia norte americana para atingimento das metas. Neste sentido, compromete-se a 

integração e o incentivo à ciência e tecnologia para mitigar os impactos climáticos, bem como 

a estruturação da governança aberta sobre o tema, fator que auxilia no monitoramento e 

participação civil nos debates. 

Durante o governo Obama, foi lançada a Terceira Avaliação Nacional do Clima, um 

relatório de periodicidade quadrienal  elaborado desde os anos 2000 por uma equipe de mais 

de 300 especialistas, guiados por um Comitê Consultivo Federal de 60 membros, com o 

objetivo de gerar um  relatório de avaliação dos riscos climáticos para os sistemas humanos e 

naturais, apresentando  medidas que podem ser, ou foram tomadas para mitigar os impactos. 

Cada capítulo é focado no que está em risco em cada região ou setor econômico dos Estados 

Unidos, com recomendações e estudos de caso sobre como gerenciar o risco.  

 

The climate change impacts being felt in the regions and sectors of the United States 

are affected by global trends and economic decisions. In an increasingly 

interconnected world, U.S. vulnerability is linked to impacts in other nations. It is 

thus difficult to fully evaluate the impacts of climate change on the United States 

without considering consequences of climate change elsewhere. (U.S NATIONAL 

CLIMATE ASSESSMENT, 2014) 

Em perspectiva de entrelaçamento entre a responsabilidade governamental e privada 

acerca dos impactos climáticos, durante os mandatos presidenciais e em destaque do plano e 

suas revisões, estabelece-se que a atuação em conjunto de grandes empresas americanas é de 

suma importância para mitigar os impactos climáticos. Neste sentido, foi lançado o American 
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Business Act on Climate Pledge
18

, que exerce o papel de um “Call to Action” em apoio aos 

acordos internacionais firmados pelos Estados Unidos na agenda climática, além de 

incentivar o impulsionamento de energia limpa e aumento dos investimentos com baixo teor 

de carbono na iniciativa privada.  

 

3. BREVE ANÁLISE SOBRE O GOVERNO DONALD TRUMP  

 

A campanha para a Presidência do Governo Trump foi marcada por diversas 

promessas de revisar e tornar mais brandas as regras ambientais propostas por Obama. Neste 

sentido, de maneira simbólica e com grande repercussão internacional, a promessa de saída 

do acordo de Paris foi realizada logo na primeira semana de mandato, demonstrando que os 

próximos anos do governo seriam de revisionismo, visando acenar para alas republicanas e à 

estadunidenses que cobravam um crescimento industrial e econômico voltada para fontes 

energéticas fósseis, além de demonstrar um embate direto em relação ao governo chinês, que 

no primeiro ano de mandato de Trump, emitiu cerca de 10 bilhões de toneladas de CO2 na 

atmosfera, evidente contraponto aos Estados Unidos que naquele ano emitiram cerca de 5,21 

bilhões de toneladas de CO2 (OUR WORLD IN DATA, 2022).  

Em análise realizada pelo jornal The New York Times com o insumo de dados da 

Harvard Law School e a Columbia Law School, destacou que quase cem regras ambientais 

foram oficialmente revogadas  no governo Trump (POPOVICH, 2020). No relatório, a 

exemplo, são apresentadas as revogações realizadas por temas, como Poluição do ar e 

emissões; Perfuração e extração de Petróleo e gás; E Poluição da Água. Neste sentido, até o 

final de 2020, cerca de 28 revogações e flexibilizações foram realizadas na temática de 

poluição do ar e emissões, 12 revogações em perfuração e extração, e cerca de 8 revogações 

em poluição da água. A maioria das revogações foram realizadas a partir da EPA, como a 

remoção da proteção ambiental em mais da metade das áreas pantanosas do país e a 

revogação da justificativa legal para restringir as emissões de mercúrio de usinas de energia. 

Os desmandos do governo trump também puderam ser analisados na perspectiva das 

revogações via outros departamentos, como o United States Department of the Interior
19

, que 

autorizou a abertura de mais terras para arrendamento de petróleo e gás, limitando a proteção 

da vida selvagem e abrandando as regras e requisitos ambientais para implementação de 

                                                
18

 Compromisso empresarial americano sobre o Clima.  
19

 Departamento do Interior dos Estados Unidos - Responsável pela administração e conservação de terras 

pertencentes ao governo Federal.  
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projetos. Vale ressaltar que parte destas mudanças foram contestadas a partir da autonomia 

dos estados, grupos ambientalistas, pesquisadores e outros, tendo sucesso em algumas ações. 

Em campanha no ano de 2020, ainda que em contexto da pandemia de COVID-19, o 

candidato  Joe Biden apresentou-se como disposto a repensar os desmandos do período do 

governo Trump, desafio significativo, haja vistas a ascensão de outros temas, como a 

recuperação dos Estados Unidos no contexto de pós pandemia e o recolhimento das tropas no 

Afeganistão, fatores que em certa medida, constituíam barreiras ao pautar a questão climática 

e uma transição econômica sustentável.  

Ao longo do mandato de Donald Trump, é possível também observar instabilidades 

institucionais em órgãos de regulamentação ambiental do governo, como a EPA, que no 

período de 2017 e 2019 apresentou dois chefes gerais da agência, Scott Pruitt, que renunciou 

ao cargo em Julho de 2018 e Andrew Wheeler, que assumiu o cargo em janeiro de 2019, 

ambos com perfis polêmicos e associados como apoiadores da indústria do carvão e 

combustíveis fósseis (NERGER et al, 2021). Com base nas sinalizações de Trump aos setores 

econômicos e industriais durante a campanha e no mandato, com base nas próprias indicações 

para ocupação de cargos, é necessário compreender a relação entre a política ambiental 

aplicada no governo Trump e as reações do mercado.  

De acordo com Ramiah et. al (2013), no estudo “How does the stock market react to 

the announcement of green policies?” Por parte das empresas, há uma configuração 

substancial de vantagem econômica e de operação em países com menos regulamentações 

ambientais ou com uma aplicação branda de políticas e legislações. Neste sentido, os planos 

econômicos de Trump consistiam basilarmente no afrouxamento de políticas ambientais e 

climáticas adotadas por Obama, para proporcionar um ambiente favorável para a atuação de 

empresas e indústrias estadunidenses e estrangeiras. Ao longo do mandato Trump, é possível 

observar que as indústrias de Carvão e Aço tiveram reações financeiras positivas no mercado 

de ações, todavia, os retornos são inconstantes e não apresentam larga amplitude para todos 

os setores industriais dos Estados Unidos (NERGER et al, 2021). 

Acerca de projetos de infraestrutura com grandes impactos ambientais, é possível 

destacar a extensão do “Oleoduto Keystone”, debate que incorporou força no início do 

mandato de Obama. O oleoduto iniciado em Alberta (Canadá) e com extensão até refinarias 

de petróleo de Illinois e do Texas, é grande alvo de  debate, pois prevê o aumento da 

capacidade de fornecimento deste oleoduto, que estaria associado a uma maior extração de 

petróleo e consequente aumento no nível de emissões, com grandes impactos ambientais. Em 

2015 a proposta foi temporariamente adiada por Obama, argumentando que o projeto não 
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estava de acordo com as propostas climáticas e ambientais que os Estados Unidos previam 

cambiar para os próximos anos. Em contraponto, logo ao assumir o mandato, Trump tomou 

medidas para retomar a conclusão do projeto, movimento que intensificou a atuação jurídica e 

manifestação política de ambientalistas e especialistas climáticos. Biden, logo após tomar 

posse em 2020, assinou uma ordem executiva para revogar a licença de construção concedida 

para a TC Energy Corporation, movimento que culminou na desistência dos planos de 

construção por parte da empresa em 2021. 

Em análise das políticas ambientais de Trump projetas para o Sistema Internacional, 

é possível utilizar como base a influência dos Estados Unidos para imprimir padrões de ações 

políticas que apresentam características de negação aos dados apresentados por relatórios 

climáticos, pois diante das revogações presidenciais ao longo do mandato, Trump concede 

um  “aval” passivo para países também poluidores não apresentarem comprometimentos de 

redução de emissões e transições econômicas pautadas na sustentabilidade.  

 

3.1 OPINIÃO PÚBLICA SOBRE O CLIMA E MEIO AMBIENTE DURANTE O 

GOVERNO TRUMP 

 

Durante a campanha de Trump, a questão climática sempre esteve em pauta na 

perspectiva de abrandamento das legislações e maior flexibilidade para atuação de empresas 

com grandes níveis de emissões de gases poluentes. De maneira concomitante neste período, 

pesquisas de opinião pública sobre o clima tiveram significativa ascensão, fator importante 

para compreender como a população estadunidense se aproximava do assunto e se naquele 

momento consistia em um ponto chave para o pleito.  

Em pesquisa apresentada pelo Pew Research Center em dezembro de 2016, foi 

apontado que 59% da população adulta considerava necessárias as regulamentações 

ambientais mais rígidas e que isso valeria o “custo” de implementação. De maneira contrária, 

34% da população afirmava que o fortalecimento da regulamentação ambiental seria 

prejudicial para a empregabilidade e a economia, sendo um cenário custoso (PEW 

RESEARCH CENTER, 2016). Logo, a pesquisa expressa que naquele momento, embora 

Trump já estivesse sido eleito em contexto que discursava em discordância às ações para frear 

os impactos climáticos, o tema era importante para a maioria dos americanos. 

Em relação às mudanças no setor de energia dos Estados Unidos, Trump, conforme 

apresentado, não apresentava perspectivas de desenvolvimento de energia alternativa aos 

combustíveis fósseis. Em pesquisa apresentada pelo Pew Research Center, destaca que no 



16 
 

início do mandato do candidato, 65% dos americanos eram favoráveis ao incentivo do 

desenvolvimento de fontes alternativas aos combustíveis fósseis, em comparação com 27% 

que enfatizavam o apoio para a expansão de fontes não renováveis. Ainda segundo a 

pesquisa, o apoio para o desenvolvimento de energia renovável aumentou 5% em comparação 

a 2014 (PEW RESEARCH CENTER, 2017). 

A compreensão das perspectivas da população, também possibilita entender como os 

congressistas Democratas se mobilizaram com o Green New Deal, como uma proposta 

contrária ao que representaria o governo de Donald Trump para o meio ambiente.  

 

4. O GREEN NEW DEAL NO CONGRESSO ESTADUNIDENSE: 

PERSPECTIVAS 

 

Cunhado a partir da perspectiva do New Deal, programa implementado durante o 

governo Franklin Delano Roosevelt, que visava reerguer a economia estadunidense após a 

crise de 1929, os debates em torno de um Green New Deal (GND - H.R 109) surgem em 

contexto similar, mas de crise climática. Os proponentes destacam que para uma mitigação 

eficiente dos efeitos climáticos já sentidos globalmente, é necessário uma transformação 

econômica profunda, com investimento e intervenção governamental na proposição de 

organizações e atores que possam estar empenhados em liderar esses esforços. O termo 

começou a ser empregado em contexto político e ativista em 2010 na Europa e nos Estados 

Unidos, tomando força ao longo da década e apresentando múltiplas perspectivas em 

abordagem da crise climática, econômica e da redução das desigualdades.  

O Green New Deal (GDN) no contexto estadunidense ganha relevância em 2019, a 

partir da apresentação  da proposta ao 116th Congress pela Deputada Alexandra Ocasio 

Cortez e o Senador Edward J Markey, ambos democratas. Em 14 páginas, a resolução 

descreve metas nacionais em larga escala para os setores de energia, redução da emissão de 

gases, e de maneira ampla, apresenta perspectivas sobre novos empregos, infra-estrutura, 

saúde e equidade. A resolução é estruturada de maneira geral em relatórios climáticos como 

os produzidos pelo IPCC, destacando os efeitos climáticos devastadores em caso de inação 

por parte do governo dos Estados Unidos. 

 

While ambitious climate policies that address justice have been implemented in 

other countries, H.R. 109 was the first to explicitly connect unprecedented 

investment in social, economic, and climate goals to a just transition for local 
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communities and more equitable climate outcomes relative to GHG emissions 

globally (BOYLE et al, 2021). 

 

Embora algumas utilizações do GDN em aplicação de casos concretos o insiram de 

maneira econômica especificamente, a proposta federal inicial de 2019 apresenta amplitude e 

destaca que a implementação do plano deve estar associada a políticas públicas gerais a serem 

desenvolvidas pelo governo norte americano. No que tange à consistência da proposta, é 

necessário destacar que apesar de gerar amplo debate, não foi aprovado no Senado, o que os 

democratas argumentam que por conta de uma votação de cunho altamente político 

incentivado pelo então presidente Donald Trump, a proposta não ganhou força para 

prosseguir. Logo, 57 senadores votaram contrários à medida e 43 democratas, embora 

presentes, se abstiveram, haja vista as chances ínfimas de seguir para debate (PRAMUK, 

2019).  

O presidente Joe Biden durante a campanha presidencial e ao assumir o mandato, 

mencionou algumas vezes o Green New Deal enquanto proposta de suma importância para 

ser analisada em termos políticos, econômicos e ambientais nos Estados Unidos. Neste 

sentido, ao interseccionar o GDN e o American Jobs Plan (que seria aprovado no segundo 

ano de mandato do então presidente), é possível verificar semelhanças no que tange a 

abrangência dos projetos, bem como as perspectivas amplas de transformação infraestrutural 

do país. Todavia, o plano de Biden se destaca pelo detalhamento orçamentário, fator que 

possivelmente foi chave para um maior apoio por parte dos congressistas. Ademais, em suas 

raízes, ambos os planos enfatizam a correlação entre empregos e meio ambiente, fator que no 

plano de Biden há significativos detalhes de quais indústrias serão priorizadas neste processo, 

como a automobilística. Em relação às metas públicas assumidas para a redução dos níveis de 

emissão de gases poluentes, as metas de Biden são conservadoras se comparadas ao proposto 

pelos congressistas do Green New Deal, de zerar os níveis de emissão de poluentes e 

utilização de energia renovável nos próximos 10 anos - 2030.  

Com base na proposta congressista democrata e o contexto de recuperação 

econômica por conta da pandemia de COVID-19, embora muitos dos conceitos do Green 

New Deal também sejam abordados no plano climático de Biden, em geral, o plano de Biden 

tem um foco mais restrito e é mais vantajoso para os cofres públicos, além de conseguir 

sinalizar tanto para alas democratas como as republicanas, no que tange ao fortalecimento da 

infraestrutura para projeção e competitividade internacional em relação a países como a 

China. Logo, diante da emergência de outros focos de atuação para mitigar os impactos 

socioeconômicos na sociedade estadunidense, o status do Green New Deal segue indefinido, 
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haja vistas que o plano de Biden seria futuramente aprovado com maior facilidade e amplo 

apoio.  

 

4.1 A OPINIÃO PÚBLICA ACERCA DO GREEN NEW DEAL  

 

O Green New Deal, apesar de pairar como um tema recorrente sobre ambientalistas, 

ativistas,  políticos e empresários do setor de energia e carvão, é algo distante da sociedade 

estadunidense, como apresenta pesquisa realizada pelo The Washington Post em parceria pela 

Kaiser Family Foundation
20

. Em 2019, meses após a apresentação da proposta ao Congresso, 

3 em cada 4 americanos tinham tido pouco contato com a proposta ou nunca tinham tido 

contato com o assunto. Daqueles que significativamente afirmaram ter boa compreensão 

sobre o assunto, 6 em cada 10 se opuseram à proposta. Entre todos os adultos, 20% 

destacaram apoiar a proposta e 20% como opositores, sendo os demais (60%) com baixa 

compreensão para opinar. (KFF 2019), 

Ademais, ao abordar a consistência do GDN, entre os adultos que tinham ao menos 

um pouco de compreensão sobre o tema, 53% destacaram não acreditar serem realistas os 

debates associados, enquanto 40% destacaram apoio às metas e tangibilidade na aplicação. 

Em relação aos gastos para a transição econômica e infraestrutural estadunidense, 67% dos 

americanos argumentaram ser em contrários ao Green New Deal caso o aumento dos gastos 

federais chegasse a trilhões de dólares para implementá-lo. (KFF, 2019) 

Em análise dos dados apresentados, é possível concluir que os assuntos de ordem 

ambiental e climática que tramitam no congresso americano, por vezes não são tangíveis e de 

compreensão plena dos cidadãos do país. Ademais, com base no questionamento sobre o 

apoio à proposta em intersecção aos custos, pode-se afirmar que os gastos federais voltados 

para o meio ambiente, naquele momento, era um fator de baixo apoio para implementação e 

aprovação de medidas fiscais.  

 

5. PLANO DE AÇÃO CLIMÁTICA DO GOVERNO BIDEN - UMA VISÃO 

CRÍTICA 

 

                                                
20

 A pesquisa Post-KFF foi realizada on-line e por telefone de 9 de julho a 5 de agosto, entre uma amostra 

nacional de 2.293 adultos e 629 adolescentes através da AmeriSpeak, um painel de pesquisa recrutado através de 

uma seleção aleatória de domicílios americanos pela NORC na Universidade de Chicago. 
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Durante campanha em 2020, Joe Biden apresentou o “Joe Biden’s Plan for a Clean 

Energy Revolution”, documento que parte primeiramente como contraponto amplo ao o que o 

governo Trump representou para o meio ambiente, além de inserir que a questão Ambiental é 

um dos maiores desafios atuais para os Estados Unidos e o mundo, destacando a necessidade 

de uma revolução em Energia Limpa. 

Em sinalização à ala democrata do congresso, há destaque sobre o Green New Deal, 

ressaltando a necessidade de uma transição econômica baseada em sistemas sustentáveis, bem 

como a urgência de atuação dos Estados Unidos nessa frente.   

 

Biden believes the Green New Deal is a crucial framework for meeting the climate 

challenges we face. It powerfully captures two basic truths, which are at the core of 

his plan: (1) the United States urgently needs to embrace greater ambition on an epic 

scale to meet the scope of this challenge, and (2) our environment and our economy 

are completely and totally connected. (BIDEN HARRIS CAMPAIGN, 2019) 

 

No plano há grande ênfase nos benefícios econômicos que os Estados Unidos podem 

ter a partir da transição econômica baseada na sustentabilidade, paralelamente é destacado 

que o país tem o potencial de se destacar como “exportador” de boas práticas, movimento que 

também criaria um novo setor de empregos, “empregos verdes”. 

Durante a campanha, no programa do governo Biden foram elencados nove 

elementos chave para estruturar o “Clean Energy Revolution”, sendo: (1) Tomar medidas 

executivas na temática climática visando reverter o cenário proporcionado pelo mandato de 

Trump; (2) No primeiro ano do mandato (2021), articular com o Congresso uma legislação 

que propicie o atingimento zero de emissões líquidas de carbono em toda a economia até 

2050, exigindo que os poluidores assumam o custo total por conta da emissão de carbono; (3) 

Destacando que os Estados Unidos são responsáveis por 15% das emissões totais globais de 

carbono, o terceiro elemento destaca o papel dos Estados Unidos para reunir demais países 

emissores para debater a diminuição dos níveis de emissões, além de incentivar a elaboração  

de planos nacionais mais promissores e ambiciosos. Ademais, destaca-se que nestes esforços, 

empresas americanas são inseridas como atores importantes do debate; (4) Realizar o 

investimento de US $400 bilhões de dólares em energia limpa e inovação no período de dez 

anos. Ademais, o investimento também estabelecerá a ARPA-C
21

, uma nova agência de 

pesquisa governamental focada na aceleração de tecnologias climáticas. (5) Acelerar a 

implementação de energia limpa em todos os ciclos econômicos dos Estados Unidos, 

garantindo a aplicação para indústrias e residências. Ademais, há destaque para a garantia que 
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o setor agrícola estadunidense se torne o primeiro a atingir emissões líquidas a zero; (6) 

Tornar a Justiça Ambiental uma prioridade em todas as agências federais. Neste ponto, 

destaca-se que as mudanças climáticas são severamente sentidas socioeconomicamente na 

população negra e comunidades de baixa renda; (7) Responsabilizar financeiramente e 

judicialmente poluidores tanto da esfera pública, quanto da esfera privada; (8) Considerando 

os planos de transição da economia visando a sustentabilidade, ressalta-se que 10 milhões de 

empregos serão criados como objetivo de iniciar este processo de infraestrutura ambiental; (9) 

Diante de uma significativa massa de trabalhadores afetados pelo desincentivo industrial 

pautado em energia fóssil, Biden apresenta que serão concedidos investimentos para auxiliar 

na reinserção, a partir de formações técnicas. Além disso, considerando a saúde afetada dos 

trabalhadores da indústria de carvão, Biden prevê o fortalecimento do Black Lung Benefits 

Act
22

, que é um programa assistencial de saúde e financeiro aos trabalhadores do carvão. 

(BIDEN HARRIS CAMPAIGN, 2020). 

Considerando as metas ambientais de Biden para o mandato, é possível compreender 

que os planos apresentam significativa ambição de assumir um papel de liderança para 

mitigação dos impactos climáticos globais. Neste sentido, baseado no panorama apresentado 

em campanha, Biden encontrava cenários amplamente desafiadores, como os desafios 

socioeconômicos impostos pela pandemia de COVID-19; O extremismo e o terrorismo 

doméstico decorrentes da polarização política; As críticas por conta do recolhimento de 

tropas no Afeganistão; O cenário de intensificação das tensões raciais e cobrança por parte de 

grupos negros por políticas públicas direcionadas; Além do percentual de 6,7% na taxa de 

desemprego ao assumir o mandato.  

Com base nos “100 dias de governo”, lacuna temporal estratégica para iniciar a 

gestão e estruturar projetos, Biden conseguiu iniciar algumas das promessas de campanha 

voltadas para o Clima e Meio Ambiente. Conforme o tópico “3” dos elementos chave de 

campanha apresentados anteriormente, Biden a partir do evento Leaders Summit on 

Climate
23

, realizado em 2021 de maneira virtual, Biden conseguiu reunir líderes de todo o 

mundo para debater perspectivas sobre o clima e pensar estratégias para apresentar ações 

conjuntas na COP 26 que ocorreria meses depois em Glasgow, na Escócia. Durante o 

encontro, compromissos importantes foram firmados por países como Japão, Brasil, China, 

Reino Unido, e países da União Europeia. Por parte dos Estados Unidos, Biden apresentou o 
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 A Lei de Benefícios “Black Lung Benefits Act” é um programa assistencial que fornece pagamentos mensais 

e benefícios médicos para mineiros de carvão totalmente incapacitados por conta de pneumoconioses 

decorrentes do emprego nas minas de carvão dos Estados Unidos. 
23

 Cúpula do Clima de 2021 dos Estados Unidos.  
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comprometimento de reduzir as emissões entre 50% - 52% até 2030 em relação aos níveis de 

2005, que na época representou cerca de 6,14 bilhões de toneladas (OUR WORLD IN 

DATA, 2022) de emissões de carbono.  

No contexto de entrelaçamento de planos, Biden apresentou em Março de 2021 o 

American Jobs Plan, um plano trilionário aprovado (2,7 trilhões) com o objetivo de 

reestruturar a infraestrutura norte americana, bem como impulsionar a economia. A exemplo 

de interseccionalidade com os planos climáticos e ambientais, o plano prevê a transição para 

veículos elétricos, bem como incentivo para estruturação de uma indústria voltada para 

energia limpa e renovável. Ademais, estes dois pontos específicos são citados de maneira 

comparativa com a China, destacando que a participação dos Estados Unidos no mercado de 

veículos elétricos plug-in
24

 é de apenas um terço em comparação com o mercado chinês 

(AMERICAN JOBS PLAN, 2022). 

Ao analisarmos casos semelhantes de pacotes aprovados, é possível citar o plano 

ambicioso da União Europeia, que exige que 30% do pacote de recuperação econômica e 

orçamento do período compreendido entre 2021 e 2027 sejam voltados para o clima 

(WORLD RESOURCES INSTITUTE, 2021). Neste sentido, a atuação dos Estados Unidos 

de maneira a pensar a projeção a partir do pacote, se associa ao interesse novamente de liderar 

os debates climáticos, a partir da preparação do país e posteriormente o estímulo e 

compartilhamento de boas práticas.  

 

5.1 OPINIÃO PÚBLICA ACERCA DO CLIMA NA GESTÃO BIDEN 

 

Em meio à crescente demanda global por energia e as pressões para a utilização por 

fontes renováveis, segundo pesquisa conduzida pelo Pew Research Center, a maioria da 

população dos EUA apoia que o país priorize e desenvolva fontes de energia renováveis, 

como eólica e solar, além de tomar medidas para que país tenha o status de neutralidade em 

carbono até o ano de 2050. Todavia, ainda assim há uma resistência considerável em não 

apoiar uma ruptura total na utilização de combustíveis fósseis.  

Pontuando como base o questionamento sobre a matriz energética estadunidense, 

69% dos adultos americanos em janeiro de 2022 demonstraram-se apoiadores da priorização 

do desenvolvimento de fontes alternativas de energia, sendo um crescente percentual ao 

número de americanos que apoiavam no início do mandato de Trump em 2017 como 
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abordado anteriormente (crescimento percentual de 4%). Além disso, a pesquisa também 

insere a perspectiva do apoio dos americanos para que os Estados Unidos liderem a condução 

e participação internacional para ajudar a reduzir os efeitos das mudanças climáticas, sendo 

75% favoráveis e 24% contrários (PEW RESEARCH CENTER, 2022).  

Ao pensar nas perspectivas sobre o papel dos Estados Unidos na mudança climática 

global, 54% dos entrevistados afirmaram que o país deveria atuar tanto quanto outras grandes 

economias, resposta que também demonstra que por parte da população há uma expressão de 

que os EUA estejam à frente deste debate. Ademais, considerando o setor automobilístico, a 

pesquisa apurou que cerca de 51% dos americanos consideram que o governo deveria 

incentivar o uso de veículos elétricos, cenário que apresenta certa concordância ao impulso de 

Biden ao investir na indústria de automotores elétricos, conforme o American Jobs Plan.  

Logo, com base no cenário de opinião pública apresentado pelas pesquisas, é 

possível concluir que Biden estava em cenário favorável, apesar de poucos expressivos apoios 

da população às medidas. Ademais, diante da fragilização da economia norte-americana no 

período posterior à fase mais aguda da pandemia, o American Jobs Plan em intersecção a 

outros planos, pode ter sido primordial para conseguir maior sucesso nas votações das casas 

do Congresso.  

 

We’re going to cut U.S. greenhouse gas emissions by well over a gigaton by 2030, 

while making it more affordable for consumers to save on their own energy bills 

with tax credits for things like installing solar panels, weatherizing their homes, 

lowering energy prices.  We’ll also deliver cleaner air and water for our children, 

electrifying fleets of school buses, increasing credits for electric vehicles, and 

addressing legacy pollution. (JOE BIDEN, COP26 GLASGOW, 2021). 

 

 

5.2 PERSPECTIVAS DA ATUAÇÃO CLIMÁTICA DO PRESIDENTE BIDEN 

 

Diversas características associam Biden a um herdeiro do legado de ações políticas 

climáticas de Obama. Todavia, algumas características o diferem de Obama, como a 

priorização do Clima no contexto da atuação da política externa estadunidense e a priorização 

do tema relacionado à segurança nacional, fatores essenciais para compreender o 

posicionamentos dos Estados Unidos perante as relações diplomáticas multilaterais e 

bilaterais (HYEONJUNG, 2021).  

Segundo estimativas em pesquisa do U.S Office of the Director of National 

Intelligence
25

, as mudanças climáticas apresentam uma série de riscos para os interesses da 
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Segurança Nacional dos Estados Unidos, desde impactos naturais físicos que podem fragilizar 

o país e se transformar em desafios de segurança, quanto a movimentação que outros países 

realizam para responder aos desafios climáticos. Logo, o escritório de inteligência elencou 

três grandes categorias de risco, sendo: (1) Maior tensão geopolítica à medida que os países 

discutem a liderança na pauta e competição na transição energética; (2) Pontos críticos 

geopolíticos transfronteiriços que podem sofrer com as mudanças climáticas e apresentar 

desafios na proteção de interesses; (3) Eventos climáticos que podem prejudicar a 

estabilidade nacional em países e regiões instáveis socioeconomicamente e politicamente. 

(US NATIONAL INTELLIGENCE COUNCIL, 2021)  

Analisando as três grandes categorias elencadas pelo departamento de inteligência, é 

possível depreender que há estratégias econômicas, tecnológicas e de segurança para 

competir de maneira eficiente com países como a China, que correlacionando com a categoria 

“1”, pode ser um ator de grande embate com base nos poucos detalhamentos de planos e 

programas para alcançar metas climáticas propostas em fóruns de debate multilateral. 

Ademais, considerando o ponto “2”, os eventos climáticos extremos podem ser desafiadores 

no que tange ao conflito sobre água e territórios, criando novas áreas de disputa para os 

países. Em relação ao ponto “3”, desafios climáticos também impõem rupturas de ordem 

econômica, humanitária e militar, pois a partir do estabelecimento de territórios em crise, 

migrantes e refugiados climáticos serão constantes, movimentação que apresentará grandes 

desafios para o Sistema Internacional. (US NATIONAL INTELLIGENCE COUNCIL, 2021) 

Em perspectiva de analisar especificamente os fluxos migratórios em intersecção às 

mudanças climáticas, a partir da ordem executiva nº 14013 o presidente Biden pediu uma 

avaliação do impacto que as mudanças climáticas têm nas migrações, sendo a primeira vez 

que os Estados Unidos relata oficialmente essa correlação. O relatório apresenta que a 

migração e refúgio são respostas diretas às ameaças climáticas e portanto requer um 

gerenciamento cuidadoso para garantir que o trânsito humano seja seguro e organizado. 

Ademais, é ressaltado que a partir de um grupo de trabalho composto por profissionais de 

setores ambientais, humanitários, democráticos e de direitos humanos, os Estados Unidos 

elaborarão uma política específica para os eventos climáticos e migratórios cada vez mais 

constantes.  

No que tange à mensuração de riscos globais em relação ao atingimento das metas 

de descarbonização, o relatório cita a China e a Índia como atores com papéis críticos na 

determinação da trajetória do aumento de temperatura, relatando que são respectivamente o 

primeiro e o quarto maiores emissores de gases, ambos aumentando o percentual de emissões 
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totais e per capita. A argumentação exortando responsabilidade aos dois países, ainda é 

complementada destacando que apesar do comprometimento de atingir o pico de emissões 

antes de 2030, não há planos publicamente detalhados, o que põe em cheque as afirmações de 

Xi Jinping no Leaders Summit on Climate organizado pelo presidente Joe Biden em Abril de 

2021. Em relação à Índia, o documento destaca que certamente o país aumentará o percentual 

de emissões à medida que estiver avançando ao desenvolvimento econômico.  

 

Last year, I made the official announcement that China will strive to peak carbon 

dioxide emissions before 2030 and achieve carbon neutrality before 2060. This 

major strategic decision is made based on our sense of responsibility to build a 

community with a shared future for mankind and our own need to secure sustainable 

development. China has committed to move from carbon peak to carbon neutrality 

in a much shorter time span than what might take many developed countries, and 

that requires extraordinarily hard efforts from China. (Xi Jinping, Leaders on 

Climate, 2021) 

 

Apesar das emissões per capita e anuais dos Estados Unidos estarem em queda, 

como de fato destacam os dados do Our World In Data, é necessário também analisar os 

investimentos externos dos Estados Unidos, que em contrariedade às políticas adotadas 

nacionalmente, incentivam projetos em combustíveis fósseis em países do continente 

africano, como destacam as informações públicas do Public Finance for Energy Database, 

movimento que também indica o continente africano como ambiente geográfico de disputa 

com a China, que também apresenta projetos de desenvolvimento e infraestruturais para os 

países africanos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os Estados Unidos desde o fim da Guerra Fria, apresentam amplas e constantes 

rupturas sociais, econômicas, políticas e ambientais. As demandas impulsionadas pela 

população na política doméstica, por vezes conflituam com as demandas de atores 

internacionais da política externa, considerando um sistema internacional que no início da 

década de 1990, esperava a condução diretiva e responsiva dos EUA em relação aos desafios 

que se intensificariam no novo milênio, como os eventos climáticos extremos e os impactos 

sociais e econômicos decorrentes. Neste sentido, diante das amplas adversidades compelidas 

ao Estado que alçou o papel hegemônico interseccionado ao pretexto democrático liberal, a 

pauta climática e ambiental esteve em segundo plano tanto nos mandatos democratas, como 

republicanos.  
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Considerando os eventos climáticos como o Furacão Katrina (2005) e aqueles 

ocorridos ao longo das décadas a partir de 1990, é possível estabelecer a relação ascendente 

entre a intensificação dos eventos climáticos e o percentual do PIB comprometido, sendo: (1) 

0,21% em 1990; (2) 0,27% em 2000; (3) 0,30% em 2010; E (4) 0,37% em 2020 (OUR 

WORLD IN DATA, 2022). Ademais, no que tange aos desafios acerca da Segurança 

Nacional estadunidense, a intensificação dos eventos climáticos adversos em outros países, 

também insere novas dinâmicas de atuação em relação a temas como os fluxos migratórios e 

de refúgio, os conflitos por territórios, e o embate concorrencial pelo desenvolvimento de 

novas fontes energéticas. Ademais, a interação exploratória humana exacerbada ao meio 

ambiente, insere o desafio do surgimento de crises sanitárias que podem abalar severamente a 

economia mundial.  

Os mandatos de Obama representaram de fato uma ruptura em relação à inserção dos 

temas ambientais na agenda do governo americano. A aprovação do plano climático, a 

tentativa de implementar um sistema de mercado de carbono, além do fortalecimento de 

cooperações multilaterais e bilaterais  respectivamente com organizações internacionais e 

países emergentes como Brasil e Índia, foram cruciais para impulsionar o debate na política 

interna e externa, além de inserir novas perspectivas de uma transição econômica verde em 

um mundo abalado pela crise financeira de 2008. Sob este viés, é necessário destacar a 

aproximação com a China, devido ao seu papel como maior emissor de gases do efeito estufa, 

mas também, com grande potencial de produção de soluções inovadoras baseadas em matriz 

energética limpa, como os carros elétricos, sendo o país líder no setor. A administração 

Obama, apesar de ser marcada por ampla transformação na agenda ambiental, também 

enfrentou significativos impasses no congresso, diante de setores ligados à indústria do 

carvão e do petróleo, que no contexto de crise, buscavam um fortalecimento das atividades 

industriais e a recuperação de setores econômicos duramente afetados.  

Em relação ao mandato de Trump, é possível pontuar que o discurso que exalta o 

nacionalismo econômico e o unilateralismo, foram cruciais para o apoio de diversos setores à 

implementação de políticas ambientais brandas e permissivas em relação às emissões de CO2, 

bem como a permissão de prosseguimento de projetos infraestruturais energéticos duramente 

criticados por ambientalistas e ativistas, como o Oleoduto Keystone, posteriormente barrado 

de maneira definitiva no governo Biden. Sob o viés de interseccionar análises sobre a 

projeção do governo Trump para o sistema internacional, é possível afirmar que as ações 

concretas do presidente na política doméstica, interferem também na adoção de planos 

climáticos estratégicos mais efetivos por parte de países com grande potencial poluidor.  



26 
 

O Green New Deal, proposto em um cenário de revogações e movimentação 

contrária às políticas ambientais implementadas por Obama, não encontrou ambiente fértil 

para prosperar. Em adição, é necessário destacar que a resolução congressista foi alvo de 

amplos questionamentos sobre os custos de implementação, além de apontamentos sobre as 

lacunas de detalhamento das ações.  Ressalta-se que com base na opinião pública, a maioria 

dos americanos apoiam medidas para frear os impactos climáticos, embora não haja apoio 

para o aumento dos gastos públicos para implementação de projetos relacionados.  

Biden, diante do significativo vácuo da atuação de Trump em relação ao clima, 

durante campanha acenou para amplos setores da economia, do congresso, bem como ao 

Sistema Internacional, firmando a criação de um plano de infraestrutura e empregos verdes, 

menções ao Green New Deal, retorno ao Acordo de Paris, e a participação em fóruns 

multilaterais sobre o meio ambiente. Neste sentido, a atuação de Biden foi estratégica ao 

inserir a pauta climática e ambiental em um plano focado na melhoria da infraestrutura do 

país, fator que possivelmente facilitou a aceitação por parte das alas republicanas moderadas.  

À luz do cenário apresentado no contexto da política ambiental democrata, é possível 

compreender que a segurança nacional e a economia são fatores que estão associados de 

maneira constante na tomada de decisões em relação ao meio ambiente e clima nos Estados 

Unidos. Logo, os prejuízos bilionários diante de catástrofes, os fluxos migratórios, e os 

conflitos territoriais decorrentes da disputa por reservas energéticas fósseis, são fatores que 

motivam a ação e a estruturação de planos nacionais. Em viés de fortalecimento da projeção 

internacional a partir do clima, os Estados Unidos apresentam significativa presença na 

agenda internacional, participando de fóruns como a COP, bem como sistematizando 

encontros autônomos como o Leaders Summit on Climate, oportunidades em que o país pode 

atuar como legislador de boas práticas e estabelecer relações diplomáticas com países de 

grande potencial em cooperação técnica e política.  
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