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O Homem é um nível especifico de inteligência ocupando um
espaço dentro dos roteiros visuais criados pelas ordens
superiores de evolução. Espaço é aquela parte do diagrama do
circuito maior pelo qual o comprimento de onda evolutivo se
refaz como uma réplica da imagem do Trono. A chave explica
que tempo não existe: ele está só dentro da dimensão de
consciência da espécie na sua forma de evolução. O homem,
ao transcender a sua dimensão, entenderá que ambos o
espaço e o tempo não existem realmente: são apenas uma
série de pontos refletindo a sua consciência, que esta alem de
inicio e fim. Uma vez que o Homem tenha evoluído para a
próxima dimensão de consciência, ele (tal como Jacob)
consegue subir para o entrelaçamento galáctico rumo a outros
campos de espaço e tempo do Kolob, o Sistema Solar Central.
J J Hurtak
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RESUMO
Esta dissertação analisa o resultado da COP 21, que aconteceu em Paris no
ano de 2015, através da capacidade que as coalizões domésticas, dentro de China e
Estados Unidos, tiveram em influenciar a política climática durante o período que vai
de 1992 até 2015. É através da identificação das coalizões domésticas (ambiental e
pó-desenvolvimento econômico) que buscamos explicar como o processo político
doméstico, nos dois países, foi moldado a partir das articulações e interações entre
os grupos que compõe as coalizões. Até a COP 21, a política climática global
parecia não avançar em vistas a uma solução do aquecimento global, a COP 15 é
referenciada neste trabalho como o fracasso dos acordos climáticos, no entanto, 5
anos mais tarde, em 2015, juntos EUA e China, o dois maiores emissores da
atualidade, anunciam suas metas de redução dos gases de efeito estufa. O que
explica essa mudança de posicionamento, segundo a hipótese deste trabalho, é o
amadurecimento e a articulação das coalizões doméstica dentro dos dois países, em
primeiro lugar, e os acordos bilaterais que ambos promoveram entre os anos de
2009 e 2015 para trata das questões climáticas fora do sistema ONU de tomada d
decisão. O resultado encontrado é que de fato, até 2009, a coalizão pródesenvolvimento econômico conseguiu que sua influencia no processo político da
condução da politica climática prevalecesse, no entanto, do período posterior a 2009
até 2015, pudemos ver que a coalizão ambiental conseguiu que sua influencia
causasse, inclusive, um transbordamento para a arena internacional.

BRITO, Ágata.
A influência das coalizões domésticas de China e Estados Unidos no resultado
da COP 21 – Paris, 2017, 148 p. Dissertação de mestrado – Departamento de
Ciência Politica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.
Palavras-Chave: Jogo de dois níveis, Advocacy Coalition, Coalizão Ambiental,
Coalizão Pró-Desenvolvimento Econômico, COP 15, COP 21.
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ABSTRACT

This essay analyze the COP 21 outcomes, that was held in Paris in 2015,
through the domestic coalitions capacity, inside China and USA, had to influence the
climate policy during the period that goes from 1992 until 2015. It is through the
identification of domestic (environmental and economic development) coalitions that
we seek to explain how the domestic political process, in both countries, was shaped
by the articulations and interactions between the groups that make up the coalitions.
Until COP 21, global climate policy did not seem to advance towards a solution to
global warming, COP 15 is referred to, in this paper, as the failure of climate
agreements, however, 5 years later in 2015, U.S and China together, the two largest
emitters today, announce their targets for reducing greenhouse gases. What explains
this change of position, according to the hypothesis of this work, is that the
maturation and articulation of domestic coalitions within both countries, first, and the
bilateral agreements that both promoted between the years of 2009 and 2015 to deal
with the climate change issues outside of the UN system of decision-making. The
result was that in fact, until 2009, the economic development coalition had its
influence on the political process of climate policy prevailing, however, from the
period after 2009 until 2015, we could see that the environmental coalition
succeeded in its influence would even cause an overflow to the international arena.

BRITO, Ágata.
The influence of China and United States domestic coalitions in the COP 21Paris outcomes, 2017, 148 p. Dissertação de mestrado – Departamento de Ciência
Politica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.
Keywords: Two level games, Advocacy Coalition, Environmental Coalition, Economic
Development Coalition, COP 15, COP 21.
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APRESENTAÇÃO

As mudanças climáticas são o maior desafio global que os países, governos e
a própria sociedade internacional está enfrentando desde o final do século XX. Aos
olhos da opinião pública, o tema encontrou seu tipping point 1 em um de seus
momentos mais dramáticos, a famosa COP 15 na cidade de Copenhague,
Dinamarca, no final de 2009. Pelas expectativas da opinião pública global,
incentivada pela grande cobertura do evento por parte da imprensa internacional, o
tema transformou-se em grande questão controversa, e desde então não saiu mais
das agendas políticas doméstica e internacional.
Seja pela imperiosa necessidade de implementação de políticas públicas por
parte de governos, seja pelos programas, políticas e ações de organizações
internacionais formais, seja pelas ações do setor privado e de ONGs, o fato é que as
mudanças climáticas tornaram-se um tema global incontornável. As mudanças
climáticas transformaram-se, assim, na grande e permanente agenda política
internacional e deve atravessar o século XXI no centro das atenções na medida em
que seus impactos vão sendo mensurados, e as sociedades (eventualmente)
aprendam a mitigá-los e/ou consigam se adaptar às mudanças.
Embora a literatura de Relações Internacionais tenha sido utilizada para
análise de meio ambiente, e desenvolvido agendas de pesquisa específicas, com a
produção de conceitos relevantes, como os casos, por exemplo, de regime
internacional e governança global, eles não se mostraram suficientemente efetivos
quando adaptados a pesquisas empíricas com recorte histórico de maior
envergadura. As abordagens de matriz realista e liberal focam em demasia a
soberania do Estado como ponto de partida para entender a cooperação
1 Quando um ponto crítico em uma dada situação é ultrapassado e leva a um desenvolvimento
inteiramente novo e irreversível, ele é caracterizado como tipping point. Desenvolvido por Malcolm
Gladwell nos anos 2000 em seu livro The Tipping Point How Little Things Can Make a Big Difference.
Gladwell (2000) explica que o tipping point se organiza a partir de três regras: 1. a lei da minoria que
foca na natureza do mensageiro, ou seja, da pessoa que está carregando a mensagem que quer ser
transmitida; 2. o fator de adesão, que se concentra na mensagem propriamente dita, quanto melhor e
mais robusta é a estrutura dessa mensagem maior ressonância ela encontrará no meio social e, por
fim, 3. o poder do contexto que é onde a mensagem vai espalhar e encontrar os pares que se
interessam e que irão ser convencidos com as informações que a mensagem e seu interlocutor
querem gravar naquele meio social. O que caracteriza o tipping point é, justamente, a mudança
brusca nas crenças e no comportamento do tecido social, conforme elaborado por Russil e Nyssa
(2009) que o aplicaram às questões climáticas em seu artigo The Tipping Point Trend in Climate
Change.
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internacional. A abordagem construtivista, de recorte sociológico, sobrevaloriza o
papel das ideias e valores ambientais como variável explicativa, e deixa de lado os
movimentos entre agentes, interesses e preferências.
Acredito que para compreender como as mudanças climáticas estão
impactando o processo decisório internacional, é preciso combinar abordagens
estatocêntricas e sociológicas que possibilitem ampliar o leque de possibilidades
analíticas. O fato é que compreender a cooperação entre os Estados no que diz
respeito às mudanças climáticas, e como as sociedades respondem aos incentivos
de governos e de organizações internacionais formais, é preciso mesclar
abordagens teóricas complementares, saindo, em parte, do mainstream realista,
liberal e construtivista que conformam hoje a área de Relações Internacionais.
Sendo assim, faz-se necessário explorar outras variáveis introduzindo novos atores
e arenas político-decisórias para entender como o processo político se desenvolve e
como a política resultante desse processo se tornou possível.
A proposta da presente dissertação é a de entender a cooperação em torno
das mudanças climáticas com a lente de aumento teórica, mesclando abordagens à
luz do recorte empírico em tela. Na realidade, o processo decisório internacional
multilateral consubstanciado pelas Conferências das Partes (Conference on Parts),
da qual fazem parte os governos nacionais, e coordenado pelo secretariado da
Convenção do Clima – United Nations Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC)2, sofreu o seu maior fracasso em 2009 com a COP 15. Entretanto, seis

2 O processo de negociação internacional é o instrumento principal para a resolução de conflitos
entre os Estados soberanos nas arenas internacionais. É justamente a quantidade de grupos
negociadores nas arenas multilaterais internacionais que tornam a resolução de questões como as
mudanças climáticas mais complexas, demoradas e por vezes ineficazes, dada a quantidade de
coalizões que vão se formando ao longo do tempo. A participação dos Estados na Convenção do
Clima é praticamente global, esta possui uma diversidade de órgãos e mecanismos que acabam por
tornar as decisões tomadas através da UNFCCC mais complexas e de difícil implementação.
Atualmente, existem 195 países e uma organização econômica que fazem parte da convenção, a
Conferência das Partes (COPs) é a autoridade máxima responsável por discutir novos temas relativos
ao clima, monitorar a implementação das matérias já acordadas em rodadas anteriores, discutir os
problemas e questões financeiras e busca discutir novos compromissos. Os países se reúnem nas
COPs uma vez ao ano e a maioria das decisões, dependendo da matéria, é tomada por consenso.
Autores como Sousa (2014) em sua dissertação aponta como um ponto fraco deste sistema
exatamente a complexidade da organização, a quantidade de órgãos e a multiplicidade de
mecanismos que estão envolvidos no processo de tomada de decisão (SOUZA, 2014, p.58). Para
auxiliar os estados em dados recentes relativos as alterações no clima existe também o Subsidiary
Body for Scientific and Technological Advice que se reúne duas vezes ao ano e que tem a função de
aconselhar a COP em matérias relativas ao clima, ambiente, tecnologias e metodologias. O
Subsidiary body for Implementation também se reúne duas vezes ao ano e auxilia a COP a analisar
como a Convenção esta sendo aplicada. Agências especializadas também são convidadas a
participar das reuniões para aumentar ainda mais o conjunto de informações com as quais os
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anos depois, o Acordo de Paris, na COP 21, selou o acordo que vai organizar a
agenda das políticas públicas dos países membros das Nações Unidas para as
próximas décadas do século XXI. Como e por que isso foi possível? Qual a
explicação para a saída de um retumbante fracasso em 2009 e o histórico acordo de
2015? Quais movimentos inter-governamentais teriam ocorrido entre 2009 e 2015?
Como explicar a mudança na posição governamental?
De forma mais rigorosa, como e por que foi possível superar o impasse de um
acordo internacional de grande envergadura em apenas seis anos? O que, de fato,
ocorreu entre 1992 e 2009 e entre 2009 até 2015, no âmbito dos maiores emissores
de gases causadores do efeito estufa? Como as respectivas sociedades
responderam aos desafios lançados pelos governos e pelas agências das Nações
Unidas (incluindo o secretariado da UNFCCC)?
A hipótese perseguida pela presente dissertação entende que as mudanças
aconteceram nas arenas governamentais dos dois maiores emissores, Estados
Unidos e China. Os incentivos ofertados pelos governos encontraram entre os
agentes econômicos das duas maiores economias do planeta várias oportunidades
de mudança nas respectivas matrizes energéticas que, por sua vez, impactaram o
processo decisório multilateral intergovernamental. Essas mudanças teriam ocorrido
em curto espaço de tempo, entre 2009 e 2015. Dessa forma, a proposta do trabalho
é entender como o processo político dentro das economias da China e Estados
Unidos possibilitou que ambos anunciassem, em conjunto, as propostas de
mitigação de gases de efeito estufa na COP 21 em 2015.
Para explorar empiricamente o período em tela, utiliza-se a teoria
desenvolvida por Paul Sabatier (1999) chamada de Advocacy Coalition, cujo objetivo
é compreender o alinhamento dos grupos de interesse domésticos em torno de
coalizões de advocacy e como foram capazes de influenciar o processo políticodecisório mais amplo, que acabou por determinar o processo de tomada de decisão
no âmbito da arena multilateral intergovernamental. A arena doméstica será a
variável

independente

explicativa

como

foco

principal

da

mudança

de

posicionamento de governos, no caso, estes dois players essenciais no combate ao
aquecimento global – EUA e China. O intuito é demonstrar como incentivos,

Estados utilizam para tomar decisões, e é este conjunto de decisões que se torna uma compilação de
mecanismos e de novas matérias que vão aumentando o labirinto de compromissos que muitas
vezes não são obedecidos (SOUZA, 2014,p.58).
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advindos de diferentes fontes governamentais, da sociedade civil e do terceiro setor,
possibilitaram uma reconversão econômica, antes intensiva em carbono, para outra
baseada em fontes renováveis.
Enquanto os Estados nacionais discutiram saídas para o aquecimento global,
incansavelmente, em arenas multilaterais pelo menos desde 1993, os agentes
econômicos domésticos agiram para lidar com a questão. Portanto, a hipótese aqui
desenhada é a de que, por diferentes razões, dentro de cada país, foi justamente a
dimensão doméstica que facilitou o avanço da agenda climática internacional nos
EUA e China, e cujo resultado foi consagrado pelo Acordo de Paris (COP 21).
O conceito de Advocacy Coalition desenvolvido por Sabatier (1999) ajuda a
aglutinar os diferentes atores domésticos em duas coalizões diferentes: 1. Coalizão
Ambiental, ou seja, aqueles atores que estão preocupados com a preservação
ambiental; e 2. Coalizão Pró-desenvolvimento econômico, aqueles atores que usam
e entendem o planeta Terra como uma fonte de recursos naturais inesgotável ambos os termos das coalizões foram emprestados de Sotirov e Memmler (2015).
Enquanto as duas coalizões estiveram em uma situação de trade off3, ou seja, a
preservação ambiental não pode ser incorporada ao desenvolvimento econômico, o
processo decisório intergovernamental multilateral não evoluiu. À medida que os
incentivos à reconversão para uma economia de baixo carbono foram absorvidos
pelos agentes econômicos, o processo político decisório pode ser destravado. Pois é
esse momento que a presente dissertação procura revelar. Sabatier (1999) parte da
noção de sistemas de crenças e como elas juntam ou afastam os indivíduos que vão
compor a coalizão. Preocupado com a mudança na política no longo prazo, a
ferramenta teórica proposta e desenvolvida pelo autor ajuda a entender como cada
coalizão permaneceu forte o bastante para que em âmbito nacional a questão do
aquecimento global pudesse refletir a ação destes atores.
Na medida em que a ferramenta proposta por Sabatier (1999) visa a uma
análise de longo prazo, “(...) technical scientific and legal issues over periods of a
decate or more” (Sabatier, 1999, p.4), o período escolhido para a formação das
3 Trade-off é o termo usado pela economia para explicitar uma situação de escolha conflitante, a
partir do momento que um agente toma uma decisão e escolhe A, por exemplo, necessariamente ele
perdeu o que poderia ter ganhado escolhendo B. Atuando em um ambiente escasso a alocação de
recursos é necessária para se tirar o maior proveito possível da escolha que se fez. O conceito de
trade-off esta ligado a atores racionais que pensam dentro de uma margem para fazer suas escolhas,
as escolhas estão baseadas em um comparação entre custos e benefícios que tomar determinada
decisão vai lhe trazer. Portanto, escolher por um produto em uma situação de trade-off é
necessariamente perder o outro produto.
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advocacy coalition começa em 1992, ano de lançamento da UNFCCC para
assinatura, até o final de 2015 – momento em que o Acordo de Paris foi aprovado na
COP 21. A análise está primordialmente concentrada no plano doméstico. Sendo
assim, analisar-se-á a formação das coalizões a partir do ano de 1992 até 2009,
para entendermos se as coalizões permaneceram estáveis, se seus membros
mudaram ou não de lado, que tipo de interação diferentes coalizões tiveram e se
novas coalizões surgiram.
Em seguida, o foco recai sobre o período que vai de 2009 até 2015 e, assim,
verificarmos se as coalizões permaneceram estáveis ou se houve mudança nos
planos domésticos da China e EUA. Com as informações da arena doméstica
disponível seremos capazes de entender o processo de spill-over para a arena
internacional, combinando o conceito de Advocacy Coalition de Sabatier (1990) com
o conceito de formação de preferências e win-set doméstico de Putnam (1988).
Dessa forma, poderemos verificar como a influência das coalizões domésticas
contribuiu para a conformação do processo de tomada de decisão política em busca
de um avanço na agenda internacional sobre o clima.
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1.

INTRODUÇÃO

Desde o final dos anos 1980, quando Robert Putnam revelou a influência da
dimensão doméstica sobre a arena internacional governamental com o conceito de
Jogo de Dois Níveis (JDN)4, sabemos que as chamadas constituencies domésticas
(grupos de interesse, instituições etc) são capazes de trazer impacto para a tomada
de decisão na arena internacional. A hipótese desse trabalho é precisamente a de
que a variável doméstica explica a condução da política climática de China e EUA, e
transformou os dois países em lideranças incontestáveis da agenda ambiental
multilateral. De fato, as ‘coalizões domésticas vitoriosas’ produzem um Spill-over5
sobre o processo de tomada de decisão na arena intergovernamental multilateral.
A figura da liderança política, também trazida por Putnam6, se torna um fator
importante já que este agente tem a capacidade de movimentar e direcionar
recursos seguindo suas preferências pessoais - embora não possa impô-las aos
grupos de interesse domésticos. A capacidade de aglutinar o montante de
influências geradas em todo o processo pode se tornar decisivo para que a tomada
de decisão levada para as arenas internacionais seja aquela mais próxima às suas
preferências.
Identificar a influência dos grupos de interesse e das instituições que visam
influenciar o processo de tomada de decisão internacional foi o método escolhido

4

O jogo de dois níveis elaborado por Robert Putnam em 1988 versa sobre como interagem a
diplomacia e a política doméstica. No nível doméstico os “grupos perseguem seus interesses
pressionando o governo a adotar políticas favoráveis, e os políticos buscam poder construindo
coalizões entre esses grupos”(PUTNAM, 1988, p.434). Os Estados buscam melhorar e maximizar
sua habilidade entre atender as pressões dos grupos no plano doméstico tentando causar menos
impacto possível nas decisões internacionais a serem tomadas, nem um dos planos pode ser
ignorado pelos responsáveis em tomar as decisões (MOREIRA, 2014, p.68-69).
5
O conceito de Spill-over nasce dentro da teoria funcionalista com David Mitrany (1966) e foi
revisitado por Ernst B. Haas (1970). A teoria versa sobre a integração regional onde as instituições
funcionais criadas pelos estados nacionais causariam um processo de transbordamento para outras
áreas que facilitariam o processo de integração entre os Estados (NOGUEIRA, MESSARI, 2005,
p.77). A lógica do processo de Spill-over é a de “(...) que cada passo da integração funcional dispara
um processo político que demanda por novos passos no processo de integração” (SARFATI, 2006,
p.187).
6
O líder nacional aparece em ambas as mesas de negociação, tanto no plano doméstico quanto no
plano internacional. A interação do líder com os diferentes atores que compõem cada plano
interagem entre si e o resultado da negociação é uma influência entre ambos os planos. O chefe
negociador é o único link entre ambos os níveis, ele também possui suas preferências e tentará
influenciar ambas as arenas para tentar atingir o resultado ótimo. Nem sempre suas preferências são
as mesmas que as de seus pares no nível doméstico.
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para delimitar os win-sets 7 domésticos de China e EUA, as duas ‘coalizões
vencedoras’ que interessam a este trabalho. O objetivo é compreender o processo
de formação e estabilidade das coalizões de defesa do meio ambiente e a pródesenvolvimento econômico em ambos os países entre 1992 até 2015, e como a
capacidade de cada uma delas influenciar o processo político-decisório culminou, ao
longo desses 20 anos, no fracasso da negociação climática de 2009 - Conferência
das Partes em Copenhague (COP 15), e no avanço da agenda climática em 2015
com o anúncio em conjunto de China e Estados Unidos se comprometendo em
reduzir emissões, com a formação e consolidação de um acordo bilateral entre os
dois países8.
Como o conceito de win-set doméstico está atrelado ao resultado da
negociação internacional, utilizamos o conceito de Advocacy Coalition, desenvolvido
por Paul Sabatier (1999), para aprofundar a identificação das coalizões nos
seguintes níveis: na esfera pública os níveis federal e estadual - as instituições, e no
âmbito da sociedade civil, os grupos de interesse. Para Sabatier (1999), a escolha

7

O conceito de win-set dentro da teoria de Robert Putnam esta associada à ideia de ratificação de
um acordo, o nível I se refere ao plano internacional e o Nível II se refere ao plano doméstico.
Portanto, a ratificação é usada para se referir “a qualquer processo decisório no nível II que é
requisitado para endossar ou implementar o acordo do nível I”. O win-set é o conjunto de opções e
preferências de cada nível para trabalhar dentro do conjunto de preferências que cada grupo/
coalizão possui. O win-set no nível II é o conjunto de todos os acordos possíveis no nível I que tem a
chance de serem ratificados no plano interno (PUTNAM, 1988, p. 437). Neste cenário quanto maior
for o win-set maior é a possibilidade que o chefe negociar tem em negociar, de forma bem sucedida,
o acordo no nível I (PUTNAM, 1988, p. 437).
8
US-China Climate Change Working Group (CCWG, sigla em inglês). Este grupo de trabalho foi
formado em 2013, no entanto, desde de 2009 ambos os Estados celebraram o US-China Joint
Statement que já previa a cooperação na área do clima, para além das questões econômicas.
Entretanto, o CCWG buscou estreitar as relações entre ambos os Estados a respeito dos planos
nacionais a serem implementados para combater o aquecimento global nas seguintes áreas: 1.
redução nas emissões a partir de veículos pesados e outros veículos. Para tratar desta questão em
2014 ambos os países lançaram o US-China Race to Zero Emissions um incentivo às cidades para
incorporarem novas gerações de ônibus não poluentes. A iniviativa contou com o apoio direto dos
governos nacionais. Atualmente, as empresas Sunlight Transit, Antelope Valley Transit Authority
(Califórnia), Chicago Transit Authority (Chicago) e a Transit Authority of River City (Kentucky e
Indiana) nos EUA participam da iniciativa. Na China, na cidade de Beijing, cerca de 500 ônibus com
combustível alternativo operaram durante as olimpíadas no ano de 2014 o país já incluiu nas cidades
de Nanjing, Shenzhen, Ningbo e Shanwei aproximadamente 15.000 ônibus de combustível limpo.
https://www.transportation.gov/r2ze/Why-Race-to-Zero-Emissions, acesso em 10/11/2017; 2.
Aumento na captura de carbono através da redução de emissões advindas da queima do carvão; 3.
Aumento da eficiência enérgica para o setor de construção civil, indústria e transportes; 4. Melhoria
da coleta e gerenciamento de dados a respeito das emissões dos Gases de Efeito Estufa, com foco
nos relatórios de emissões; 5. Os EUA se comprometem em auxiliar a China em coletar e gerenciar
estes dados; 6. Promoção de redes inteligentes, já que o setor de geração de energia conta com pelo
um terço das emissões de carbono em ambos os países, os países irão cooperar para desenvolver
os sistemas “smart grids”.
https://2009-2017.state.gov/e/oes/rls/rpts/258282.htm acesso em
10/11/2017.
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do conceito se justifica pela complexidade de fatores que envolvem todo o processo
político. Para ele (SABATIER, 1999), o importante é verificar a formação deste
processo no longo prazo para sermos capazes de entender como a mudança de
preferências aconteceu e moldou o resultado de uma política específica. O foco aqui
é na evolução da política climática dos dois maiores emissores, China e EUA.
Ao contrário de Putnam (1988), a abordagem de Sabatier (1999) valoriza o
sistema de crenças, o fator que, segundo o autor, conecta os membros e torna a
coalizão estável. Nesse caso, a coalizão não está vinculada ao negociador no Nível
I. Para Sabatier (1999), o conceito de Advocacy Coalition traz um recorte mais
sociológico e menos racionalista, apropriado para compreender a formação de
coalizões no longo prazo. Da mesma forma, realça a dimensão normativa porque
aponta a relevância de valores e identidades presentes às coalizões, o elemento de
estabilidade e resiliência ao longo do tempo. De todo modo, o conceito de win-set de
Putnam (1988) será acoplado à análise para explicar o resultado da negociação
internacional.
Aqueles grupos mais ativos em reduzir as emissões de gases de efeito
estufa, o CO2 em particular, foram enquadrados na coalizão ambiental. Os atores
que compõem essa coalizão são mais engajados ambientalmente. O marco
regulatório, as próprias leis (estaduais, primordialmente), tornam o processo de
tomada de decisão direcionado à redução de emissões dos gases. Por sua vez, os
grupos classificados na coalizão em defesa do desenvolvimento econômico são
aqueles que, apesar de reconhecerem a gravidade do problema que envolve o
aquecimento global, o foco da coalizão é sempre priorizar a estabilidade do mercado
para a promoção do crescimento econômico. Esses atores acreditam que a
diversidade nos meios para se atingir a redução de emissões é o melhor caminho
para tratar do problema da mudança climática, o processo deve ser gradual e mais
informações são necessárias para que o processo seja conduzido da forma mais
“segura” possível.
Será através desses dois blocos de Advocacy Coalition que explicaremos
como se deu a influência na política climática governamental nos dois países. Em
âmbito federal, procuramos identificar o posicionamento das agências e órgãos
governamentais, e das instituições nacionais, em estarem comprometidas em
formular políticas com capacidade de enforcement, para atingir os objetivos de
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redução de emissões. A Environmental Protection Agency (EPA, sigla em inglês),
por exemplo, é um caso típico de órgão governamental federal que pode ser
acionado pela liderança política como uma alternativa ao impasse criado pelo
Congresso norte-americano quando se trata de política climática.
Os governos sub-nacionais (nível estadual) são os atores que mais podem
atuar com liberdade quando se trata de formular política climática e transformá-la em
ações práticas com resultados significativos para as emissões totais do país. A
participação desses atores é fundamental para que ambos os países consigam
atingir a metas de redução acordadas na Conferência de Paris (2015). A posição e
as ações políticas de cada um deles, tanto na coalizão ambiental quanto na de
defesa do desenvolvimento econômico, foram obtidas nos sites específicos para o
assunto de cada governo estadual. No caso da coalizão ambiental, ela possui uma
plataforma digital completa, com leis acordos, grupos de estudos, a participação de
universidades, etc. As informações são detalhadas e foi possível encontrar
documentos completos a partir dos anos 1992, como no caso da Califórnia.
Os grupos de interesse representados nesta dissertação fazem parte do setor
de energia. Essa escolha se deve ao fato da maior parte das emissões da China e
EUA provir do setor, ainda intensivo em carbono, seguida pela emissão de poluentes
advindos da queima de combustíveis fosseis. Trazer estes agentes para o processo
de formulação de política climática é indispensável já que, no limite, eles
representam o desempenho do próprio mercado de que depende a estabilidade
econômica destes países. Ademais, os diferentes grupos que atuam no setor se
posicionam entre as coalizões de acordo com a adesão às diferentes leis atuantes
nos níveis federal e/ou estadual alem de possuírem associações nacionais junto às
agências reguladoras e agentes políticos tomadores de decisão.
Como a multiplicidade de empresas que participam da geração de diferentes
fontes de energia - carvão, nuclear, gás natural e fontes renováveis - ultrapassa a
capacidade desse trabalho em analisá-las de forma individual, focamos a análise
nas associações nacionais que representam os interesses dessas empresas junto a
diferentes órgãos públicos e privados que sejam capazes de atuar diretamente sobre
seus negócios. Nos EUA, por exemplo, as associações que fazem parte da coalizão
pró-desenvolvimento econômico são profissionais em atuar junto ao governo federal
diretamente. Estes grupos reconhecem e apóiam políticas nacionais que priorizem a
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multiplicidade de fontes em detrimento de políticas que visam focar principalmente
nas reduções, apoiando um processo de transição de uma economia de baixo
carbono mais morosa, com ações mais discretas e de longo prazo.
Por sua vez, os grupos que geram energia através de fontes renováveis ou
menos intensiva em emissões de CO2 (o caso, por exemplo, do gás natural) situamse dentro da coalizão ambiental, grupos de investimento focados em financiar
projetos de geração de energia através de fontes limpas também cabem nesta
coalizão. Nesse caso, o incentivo à tecnologia é apontado (POPP, 2008, p.6) como
um dos grandes aliados para que a redução de emissões aconteça de forma rápida
e eficiente. Os incentivos que foram dados e gerados para que cada coalizão
formulasse seu posicionamento e, consequentemente, tomasse partido de
determinada política em detrimento de outra conformam a nossas variáveis
dependentes.
A escolha por mesclar as teorias de Sabatier (1990) e Putnam (1988, 1993)
se justifica na medida em que o processo de tomada de decisão intergovernamental
multilateral (agências do Sistema ONU) se mostrou pouco efetivo em resolver a
questão climática. Para desenvolver os argumentos da presente dissertação, o
primeiro capítulo contextualiza o tema ambiental nas Relações Internacionais,
especialmente o caso das mudanças climáticas. O processo de institucionalização
do tema, amparado por organizações governamentais formais e com arenas
decisórias estabelecidas anualmente, como é o caso das COPs (conferência das
partes), é esmiuçado.
O esforço em traçar o percurso histórico da mudança climática e sua
aceitação como problema pela comunidade internacional é necessário para
demonstrar como a multiplicidade de diferentes atores estatais e não estatais
interagem em um meio onde cada unidade é autônoma e deve ser respeitada como
tal. Explorar essa trajetória interessa na medida em que os múltiplos atores são
dirigidos não apenas por suas preferências egoístas, mas apresentam-se
impregnados com conceitos, carregam visões de mundo profundamente enraizadas
que vão contribuir para moldar suas posições em conjunto com a variedade de
incentivos que emergem de governos e do setor privado.
Quando a questão da mudança climática ganha proeminência internacional e
coloca em risco os projetos nacional-desenvolvimentistas de muitos países, o
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próprio direito internacional público trata de definir o que é uma economia que se
desenvolve respeitando as gerações futuras e assegurando que estas tenham o
mesmo direito em acessar os recursos naturais presentes (ACCIOLY,NASCIMENTO
E SILVA,CASELLA, 2009, p.669). Isso significa que a mudança climática está ligada
às questões econômicas, conforme afirma Hector Leis (1995): é justamente o
modelo industrial-capitalista que atende e gera as expectativas de consumo da
população mundial, que acaba por intensificar a pressão sobre os recursos naturais
através da extração de matéria prima (LEIS,1995, p. 17), para atender a demanda
gerada pelo próprio sistema. Para Leis, o ambientalismo 9 , por ser um amplo
movimento global, é uma espécie de nova ideologia que indivíduos têm perseguido.
A falta de aproximação entre os critérios ecológicos e econômicos faz com que a
humanidade corra riscos que podem comprometer a sobrevivência da espécie no
futuro (LEIS,1995, p. 24), e é justamente esta falta de aproximação e interiorização
entre o meio ambiente e as necessidades materiais da sobrevivência humana no
planeta Terra que torna o assunto das mudanças climáticas um ponto de difícil
solução.
Para que uma solução efetiva seja possível é, sem dúvida, essencial que
uma mudança de paradigma ocorra, confirmando o veredito de Leis (1995) e o que
afirma Chasek et al (2006, p. 27): a política ambiental e a política econômica estão
intimamente ligadas (CHASEK et al, 2006, p. 27), os seres humanos, por não se
identificarem com o seu meio natural como sendo parte integrante dele, associam
esse meio aos recursos que podem ser extraídos, mas diferente do que era nos
primórdios, as necessidades sendo satisfeitas não estão mais ligadas à
sobrevivência. Para os autores este é o paradigma social ainda dominante.
O conceito das Advocacy Coalition é primordial por tratar das coalizões de
forma orgânica com especial atenção aos indivíduos que as compõem e como estes
mantêm o grupo estável a ponto de ser capaz de influenciar a política climática
nacional. Já não se pode ignorar o indivíduo e sua influência nos processos de
tomada de decisão, e nem assumi-los completamente como agentes racionais e
“o ambientalismo constitui um amplo movimento histórico de alcance global e importância pratica no
processo de redefinição do caráter da política mundial. Outrossim, assume-se que o ambientalismo
constitui uma ideologia ou paradigma emergente (entendido como um conjunto mais ou menos
coerente de valores e ideias com capacidade explicativa e transformadora da realidade social e
política), em condições de competir com êxito as existentes”. LEIS Hector R. Ambientalismo: um
projeto realista-utópico para a política mundial. ver LEIS, Hector R. et al. São Paulo: Cortez Editora,
1995, p.19-20.
9
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detentores de preferências fixas. O segundo capítulo explora utiliza a teoria da
Advocacy Coalition (SABATIER, 1999) para explicar o deslocamento da posição
internacional a respeito dos acordos sobre o clima de China e EUA, a articulação
entre grupos de interesse domésticos, a paralisia do tema no âmbito das arenas
intergovernamentais e as já perceptíveis alterações climáticas, fizeram com que
emergisse um terreno amplo de análise (e em diferentes níveis) para contribuir com
a solução do problema. Se antes a responsabilidade primordial era quase
exclusivamente dos Estados soberanos em propor soluções top-down, até países
como a China abriram espaço para que suas províncias lidem com a questão de
forma mais independente da esfera estatal.
Tendo em vista este cenário, Victor (2013) afirma que vinte e três (23)
anos de diplomacia para entender o tema e tentar mitigar as mudanças no clima
tiveram poucos resultados efetivos e que the climate problem will require that we
leave lots of fossil fuels in the ground, especially the most-intensive fuel: coal
(VICTOR, 2013, p. 84). O autor afirma ainda que todas as emissões que os países
do Anexo-B conseguiram reduzir durante o mandato de Quioto, a China emitiu em 3
semanas (VICTOR, 2013, p. 84). O capítulo 3 visa analisar e entender os
movimentos domésticos dos dois grandes emissores - China e EUA - para entender
e mostrar como o governo federal, governos estaduais e grupos de interesse do
setor de energia se posicionaram a respeito do problema.
As coalizões são as unidades de análise e será através delas que
mostraremos, através de documentos oficiais, produzidos pelas três esferas (e a
interação entre elas), como elas podem explicar a mudança na política climática
para os dois países líderes. Perceber-se-á possível que o Estado soberano acaba
por se tornar um agente decisório chave e que as instituições nacionais técnicas
(caso da EPA) tornam-se importantes aliadas de presidentes mais propensos a lidar
com a questão ambiental de forma mais contundente, ainda que não esteja focado
nos sistemas de crenças das coalizões e/ou os motivos específicos que as
aglutinam.
Faz-se mister notar que dentro do período entre 1992-2009 as emissões
aumentaram, os setores de energia se tornaram intensivos, o número de instalações
de geração de energia cresceram. Porém, entre 2009 e 2015, o inverso aconteceu, o
acumulado de emissões diminuiu de forma relativa, o número de instalações de
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geração de energia intensivas em carbono diminuiu. Não foram apenas incentivos
econômicos e institucionais ao longo do tempo que tiveram influência sobre o
processo decisório, mas também a ampla divulgação de informação científica e um
aprendizado a respeito do problema de uma maneira global, que levou à pressão
daqueles agentes diretamente vinculados às emissões de gases de efeito estufa.
A conclusão deste trabalho é a de que a capacidade dos dois maiores
emissores em se articularem domesticamente para lidar com as questões das
mudanças climáticas possibilitou a que EUA e China pudessem se juntar em um
acordo bilateral através do Climate Change Working Group (CCWG, sigla em inglês)
no ano de 2013. A partir do momento que as sociedades americana e chinesa já
estavam trabalhando para reduzir suas emissões, uma fragmentação na mesa de
negociação no plano internacional teve lugar e acabou gerando incentivos para as
negociações da arena intergovernamental multilateral avançar:
“You cannot stop climate change and totally transform the world’s energy
system unless essentially all countries are ultimately involved, but you can
get started on complex deal making by working in smaller groups” (VICTOR,
2013, p. 86)

Essa aproximação entre os dois países, e os acordos sendo celebrados neste
âmbito, conformou o estopim para o desbloqueio da negociação multilateral. Eles
não precisavam de ratificação pelo Congresso norte-americano e, em última
instância, não feriram as diretrizes chinesas para o desenvolvimento econômico.
Essa dinâmica bilateral possibilitou maior transparência de informação, sinalizou
uma nova liderança mundial para as mudanças climáticas, e também promoveu
nova confiança entre aquelas economias que seguiriam o modelo econômico de
redução de emissões, não apenas os países listados no Anexo-B do Protocolo de
Quioto.
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CAPÍTULO 1: AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, A DIMENSÃO DOMÉSTICA E
O MEIO AMBIENTE.

O presente capítulo trata de como a questão ambiental ganhou relevância nas
Relações Internacionais como objeto de análise. As teorias de RI tiveram de se
adaptar a este novo objeto que surgiu na década de 1970 com a Conferência de
Estocolmo (1972). Até em então as teorias se centravam mais no papel dos Estados
soberanos como atores centrais e como buscavam assegurar seus interesses em
matéria de comércio internacional, de segurança coletiva (MORGUENTHAU, 1946,
2003, WALTZ, 79, KEOHANE, 1984, 1993). Sendo assim, as RIs apenas assumiam
os Estados como sendo atores unitários que respondem a incentivos externos
(MORAVCSIK, 1993).
A afirmativa acima passou a ser replicada pelas teorias Realistas e NeoRealistas, seus autores (WATLZ, 1979) assumem que os resultados das
negociações internacionais mudam devido aos constrangimentos externos que cada
Estado sofre. Nesse sentido, a política doméstica não teria a capacidade de
influenciar os resultados obtidos nas arenas de negociação intergovernamental. Aqui
o Estado funciona como um bloco de onde o resultado da tomada de decisão
emerge sem grandes influencias domesticas aparentes.
Se retornamos aos escritos de Kenneth Waltz (1979), por exemplo, que já cita
o plano doméstico como uma das variáveis a ser considerada para contrapor e
definir o plano internacional, entretanto, o plano doméstico é levado em
consideração para justamente definir o plano externo e não como uma variável que
podia explicar a tomada de decisão e formação de interesses dos estados, o plano
doméstico depende do plano internacional, além de sofrer suas influencias,
entretanto o mesmo não é verdadeiro (WALTZ, 1979, p. 102-105), mesmo que
existam pressões internas para que determinado resultado seja alcançado, estas
pressões pouco ou nada conseguem influenciar o resultado final.
Na prática é o nível internacional que detém o privilégio da arena de
negociação e acaba por se tornar o nível de análise mais importante. Por sua vez,
as explicações puramente domésticas pregam que a política externa do Estado e as
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Relações Internacionais são o resultado das dinâmicas que ocorrem dentro do
próprio “Estado-Nação”.
Conforme apontado por Evans10, Keohane discute o nível internacional como
sendo e devendo representar o primeiro recorte de qualquer análise. Desta maneira,
ele relega ao plano doméstico o papel de variável interveniente “que introduz a
variância residual em torno das predições das teorias sistêmicas” (MORAVCSIK,
1993, p. 9, tradução livre). Por centrar a análise da escola neo-liberal em asserções
primordialmente econômicas, Keohane (1986) foca na capacidade individual que
cada ator (estatais ou não) tem sob o processo de tomada de decisão que é
verificada a nível internacional.
Os Estados ao invés de estarem mais preocupados com a sua sobrevivência
ou, como afirma Waltz, independência, se concentram em seus interesses
econômicos

para

criar

uma

nova

forma

de

relacionamento

nas

arenas

internacionais, Keohane não nega que o sistema é anárquico, no entanto, é o novo
quadro de interdependência econômica que desconstrói o poder da anarquia do
sistema. Na verdade, é o aprofundamento dessas dependências que possibilitaram
com que os estados passassem a ver o jogo internacional como um jogo de soma
positivo, onde compartilhar custos de transações internacionais valia mais a pena do
que o fator guerra (KEOHANE, 1986).
A função, portanto, da “variância residual”, conforme citado acima no texto, é
a introdução de um “relaxamento” nas três asserções fundamentais da teoria
sistêmica, principalmente de Kenneth Waltz (1979, 2004)11 , conforme apontado por
10 EVANS, Peter B. et al. Double-Edged Diplomacy: International Bargaining and Domestic Politics.
University of California Press, California, 1003, p.9.
11
Em seu livro Theory of Internatinal Politics, Kenneth Waltz aparece reformulando a teoria realista
clássica ao introduzir o sistema como o grande conformador de interesses e relacionamento entre os
estados. Buscando a sua segurança, os estados passam a se comportar conforme eles percebem a
anarquia da qual o sistema internacional é composto, portanto, a alegação fundamental do autor é de
que a política internacional é anárquica e é tomada pelos estados como uma verdade. Esta anarquia
na estrutura do sistema é o motor que move os estados em seus relacionamentos internacionais e é
justamente a ausência de um “orderer” que controle está anarquia inerente ao sistema que conforma
as atitudes dos estados soberanos. A guerra, na teoria de Waltz, é uma possibilidade que entra
sempre nos cálculos, já que no limite, os estados querem preservar sua independência. Foi a
introdução da característica anárquica do sistema que possibilitou a autores como Keohane, o
próximo crítico da teoria neo-realista proposta por Waltz, para ele embora a característica anárquica
do sistema tenha a capacidade de moldar o comportamento do estado, estes, em última instância
também passam a ser co-dependentes na medida que o comércio internacional se torna mais global
e internacionalizado (KEOHANE, 1984), esta interdependência é o que possibilita a cooperação e
abre oportunidades para um relacionamento menos belicoso entre os estados. O que Keohane
propõe com os relaxamentos das assertivas descritas acima, e que se baseiam em premissas
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Evans, as asserções a seguir 1. Tomada de decisão racional; 2. Habilidade em
mobilizar os recursos domésticos; e 3. Preferências estáveis entre os diferentes
regimes políticos domésticos, mostram o alargamento que o campo das Relações
Internacionais sofreram e vinham sofrendo com a inserção tanto de novos atores,
arenas, acordos (no meio real) e quanto o próprio campo se alargou para incorporar
as novas evidências nos modelos teóricos desenvolvidos anteriormente, como o
idealismo de Kant e a própria teoria realista clássica de Hans Morgenthau e o
aparecimento de novas teorias que fossem capazes de explicar a nova
configuração.
Um dos cenários que foram incorporados a analise internacional e seus novos
arranjos é justamente o plano doméstico, Keohane não é particularmente um
estudioso das influencias profundas do plano doméstico nas decisões internacionais.
No entanto, ele passa a incorporar esta variável para explicar como o plano
doméstico conseguia em algum grau influenciar as decisões que precisavam ser
tomadas no plano internacional.
Por isso que ao relaxar a primeira asserção, que versa sobre a racionalidade
do Estado, se reconhece que as instituições domésticas possuem efeitos diversos
em como o Estado será capaz de responder rápida e pragmaticamente aos
problemas internacionais (MORAVCSIK, 1993, p.10). Ao passo que ao relaxar a
segunda asserção, que diz respeito à capacidade do Estado em mobilizar os seus
recursos internos, o homem de estado perde a capacidade de mobilizar esses
recursos a seu bel prazer, ou seja, conforme suas preferências mais desejadas.
Sendo assim, as circunstâncias domésticas exigem do chefe de estado uma maior
capacidade de barganha para a mobilização destes recursos e então alcançar o
resultado que ele considere ótimo. (MORAVCSIK, 1993, p.10).
A última asserção (de que o Estado possui preferências estáveis) nos diz que
devemos assumir a ideia de que as estruturas domésticas são instáveis ou
baseadas em inúmeras noções do que seria justo ou bom para a nação, seria devido
a esta multiplicidade de atores, instituições e interesses que utilizar estes recursos e
realistas, é a inserção de novos mecanismos que surgiram desde que as Relações Internacionais
viraram uma disciplina no meio acadêmico. O surgimento de instituições internacionais voltadas para
a cooperação internacional, como os próprios regimes e com alguns que, inclusive, possuem
mecanismos de enforcement. O aparecimento destes novos arranjos internacionais foi o que limitou a
explicação Neo-Realista de Waltz, dando espaços para que explicações de cunho mais econômico e
a partir das relações comerciais, explicasse aquele fenômeno.
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variáveis na tomada de decisões seria difícil um resultado político necessário. A
partir desta noção, a possibilidade de qualquer país que seja possuir preferências
estáveis se torna muito reduzida, coordenar tantos fatores ao mesmo tempo
impossibilitaria o processo político em última instancia (MORAVCSIK, 1993, p.11).
No entanto, a crítica que se faz a esta abordagem da variância residual é que
as teorias sistêmicas não são nem mais fortes e nem mais parcimoniosas ou
precisas do que as teorias concentradas em explicações domésticas, assumir uma
explicação puramente a parir do sistema internacional, também não nos ajuda, já
que no limite, questões chaves na agenda internacional, como as mudanças
climáticas por exemplo, não conseguem encontrar uma solução efetiva através da
cooperação internacional.
Se o comércio se torna o principal ponto de partida que faz a conexão
cooperativa entre os estados, estes, em última análise, deveriam priorizar um
ambiente onde este comércio se desenvolvesse de maneira mais plena possível. No
entanto, nem com as atualizações que ocorreram nas teorias clássicas conseguem
explicar questões de não cooperação em temas difíceis como as mudanças no
clima, por exemplo. Estas limitações, que eclodem conforme novos arranjos e
cenários vão se desenvolvendo ao longo do tempo, abrem espaços para que novos
campos dentro da disciplina sejam explorados para explicar os novos fenômenos.
A teoria que trata sobre a Governança Global movimenta duas questões
centrais, o cunho normativo que a teoria possuí, e se é possível medir a governança
global em termos absolutos (DINGWERTH, PATTBERG, 2006). O tema adquire um
cunho altamente normativo quando se fala a respeito de ‘bens públicos globais’,
‘déficit democrático’ ou ‘ordem’ e ‘justiça’, entretanto, não podemos negar que existe
sim algum tipo de governança global em andamento.
Por outro lado, autores como Dahl (2009) se mostram descrentes de uma
Governança Global, argumentando que nem sempre é possível traçar uma linha tão
clara entre um sistema democrático e outro menos, da ótica doméstica o autor
explica que não é tão simples definir uma democracia e suas implicações mais
praticas, se uma democracia pressupõe participar popular, o mesmo deveria ser
considerado a nível internacional, no entanto, Dahl afirma que uma democracia a
nível global não comporta a participação social e que portanto, a participação
popular sairia de um ponto diminuída, para o ponto de completamente perdida.
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Neste contexto o autor se pergunta até que ponto valores democráticos
podem ser estendidos ao contexto global de tomada de decisão, no entanto, o autor
logo em seguida afirma que todos e todas deveriam reconhecer que o processo de
tomada de decisão global não vai ser democrático, ainda que a política externa seja
de interesse de alguns grupos no campo doméstico, ele afirma que ela está longe
dos cidadãos comuns (DAHL, 2009).
Ainda que existam aqueles autores mais Ceticos a respeito do processo de
governança global, como Dahl, para Dingwerth 12 (2006), a governança global
também é um conjunto de fenômenos observáveis, extrapolando a noção de que a
governança global de restringe especificamente a arranjos institucionais formais,
onde os estados são os seus organizadores absolutos. Sua discussão mostra que
devemos usar o conceito de Governança Global a partir de uma noção mais
cuidadosa, e argumenta que restrições quanto a sua abrangência deveria ser mais
usualmente utilizada “O Sistema das Nações Unidas e os governos nacionais por
certo são centrais para a condução da governança global, mas eles são apenas uma
parte da figura” (DINGWERTH, PATTBERG, 2006 p.189, tradução livre).
Enxergar outros arranjos institucionais por fora do que é comumente aceito
como governança global é importante para agregar novos fenômenos observáveis
que contribuem para aprofundar o processo de governança global, segundo a
definição de Rosenau13, a governança global “é concebida para incluir sistemas de
regras sob todos os níveis da atividade humana onde a busca por determinados
objetivos tem repercussão transnacional”, sendo assim, Dingwerth (2006) afirma
que, há fenômenos observáveis que também fazem parte do esquema denominado
governança global. Seguindo ainda a definição de Rosenau de que a “governança
global se refere mais do que a instituições formais e organizações, que através de
um

gerenciamento

de

assuntos

internacionais

é

ou

não

é

sustentado”

(DINGWERTH, PATTBERG, 2006, p. 189).
Dingwerth e Pattberg (2006) ainda argumenta que mesmo com este
alargamento do conceito, é difícil definir a governança em termos objetivos. Eles
concordam que uma análise de governança global trabalha em sistemas ‘multi-nível’,
12 DINGWERTH, Klaus. PATTBERG, Philipp. Global Governance as a perpective on
Global Governance – A Revew of Multilateralism and International Organizations, vol.
June, pp 185-203.
13DINGWERTH, Klaus. PATTBERG, Philipp. Global Governance as a perpective on
Global Governance – A Revew of Multilateralism and International Organizations, vol.
June, pp 185-203.
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ou seja, não apenas o nível internacional é visto como o determinante para o
resultado da política internacional. O processo político global agora inclui os níveis
nacional, regional e local para entender o processo de tomada de decisão e
entender o novo processo de interação entre os estados.
A verdade é que estas esferas estão conectadas não podendo ser
compreendidas uma em separado das outras, agora os estados passam a perceber
novos elementos institucionais formais e não formais, e passam a incluir novos
atores que não apenas os estatais, diferente das teorias de mais tradicionais de
Relações Internacionais (RI).
A inserção destes novos atores e um intercâmbio entre esferas local, regional
e internacional, certamente marcam os estudos em governança global (KACOWICZ,
2012,DINGWERTH, PATTBERG, 2006). Incluir estes diferentes atores Permite ao
pesquisador fazer perguntas mais abrangentes e deixar de negligenciar certos fatos
importantes para entender a política mundial atual.
No caso da questão ambiental, ela é muitas vezes, enquadrada a partir desse
conceito de governança global na medida em que o tema passou a ser entendido
como uma ‘tragédia dos comuns’, conceito de Garrett Hardin (1968), revisitado por
Elinor Ostrom no livro Governing the Commons: the Evolution of Insitutions for
Collective Actions (1990). O meio ambiente como um Recurso de Uso Comum
(Common Pool Recurse) acaba sendo um bem de difícil controle no que diz ao seu
acesso. Ao mesmo tempo em que as pessoas acessam este determinado bem
comum necessariamente o seu uso por uma parcela de indivíduos subtrai a
quantidade disponível de utilização que outros indivíduos poderão ou poderiam ter.
Entretanto, as Relações Internacionais ainda estão fundamentadas em estruturas
mais tradicionais de relacionamento intergovernamental e de tomada de decisão por
atores principalmente estatais.
Dentro deste contexto, conceito de Governança Global traz uma novidade no
que diz respeito ao relacionamento entre os Estados, e mostra que é possível a
cooperação e a coordenação de posições que acaba por possibilitar com o que o
sistema sofra uma transformação e deixe de ser caracterizado como um sistema, e
se transforme em uma espécie de sociedade/ comunidade, onde os Estados não
são os únicos atores importantes para a resolução de problemas.
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O conceito de regime internacional, quando exposto à luz das questões
ambientais globais, também mostra limitações na tentativa de explicar os fracassos
e sucessos de acordos internacionais específicos para a agenda ambiental.
Stephen Krasner 14 , define os regimes internacionais como “princípios
implícitos ou explícitos, normas, regras e procedimentos de tomada de decisão no
qual as expectativas dos atores convergem em determinada área das relações
internacionais” (KRASNER, 1983, p. 2). Segundo o autor, essa definição é a base
fundadora de um regime internacional. As normas são padrões de comportamento
definidos em termos de direitos e obrigações, e as regras são prescrições
específicas. Por fim, a tomada de decisão compõe as práticas predominantes para
se estabelecer a escolha coletiva.
Krasner afirma que os regimes internacionais devem incorporar uma ideia
originária, um grande princípio ordenador de uma obrigação geral. Essa capacidade
de incorporar um sentido cria um sentimento de reciprocidade entre os membros e
estabelece uma relação de “amizade”, já que os regimes são baseados no conceito
de trocas mútuas. Os princípios e as normas definem as características básicas do
regime, estas são inalteráveis, diferentemente das regras e dos procedimentos de
tomada de decisão. Ainda que as regras mudem, este fato não significa que o cerne
do regime mudou, “mudanças nas regras e nos procedimentos de tomada de
decisão são mudanças dentro do regime” 15 (KRASNER, 1983, p. 3). Já as
“mudanças nos princípios e normas são mudanças no próprio regime” (Krasner,
1983, p. 4, tradução livre)16. Quando os princípios e normas são abandonados,
então, o regime muda ou acaba naquela determinada área.
Krasner também discute se os regimes importam. Ele admite que os regimes
afetam o comportamento dos atores e que estes conseguem atingir os resultados,
afirmando que os regimes não são “meros” epifenômenos. Diferentemente do que
afirmam os neo-realistas, como Kenneth Waltz (1979), partindo da asserção básica
de que é a característica anárquica do sistema que de fato influencia a atitude dos
Estados, os regimes passam a ter relevância na medida em que uma modificação no
comportamento dos Estados, acontece. Quando os estados se veem submetidos a

14 KRASNER, Stephen D. International Regimes. Nova Iorque: Cornell University Press, 1983.
15 KRASNER, Stephen D. International Regimes. Nova Iorque: Cornell University Press, 1983. p.3.
16 KRASNER, 1983, Op. cit. p. 4.
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determinadas condições relativamente restritas, é onde podemos verificar a dita
mudança no comportamento dos estados soberanos.
Para Waltz, a partir do momento que os Estados interagem em um sistema
anárquico a capacidade dos atores (fator determinante, já que estes buscam a
autopreservação) em maximizar seus interesses, dominar o sistema e manter a
distribuição de poder aumenta, e, desta maneira, eles são capazes de manter o
status quo. Manter a distribuição de poder dentro da lógica anárquica é crucial para
qualquer Estado e por esta razão, que para qualquer estado com capacidade
econômica e bélica disponíveis, os regimes internacionais são um passo facilmente
removível, onde a vontade dos atores mais poderosos tende a prevalecer.
A atitude dos Estados Unidos da América em não ratificar o Protocolo de
Quioto, o caráter normativo que a Convenção sobre a Biodiversidade tem, podem
ser considerados exemplos de como determinados estados com mais capacidades e
recursos, podem “pular” o passo regime internacional e agir sozinho.
Keohane (1993) por sua vez, ainda que partilhasse de algumas das mesmas
premissas de Waltz, no que diz respeito à predominância dos Estados como atores
soberanos e, por isso, as entidades mais importantes do sistema internacional, e
que interagem em um sistema anárquico, não puderam deixar de trazer novos
elementos à teoria de Waltz. A novidade é uma nova forma de entender a formação
dos Regimes Internacionais, “Há situações em que os Estados podem ter interesses
comuns e nas quais, dependendo de como o contexto da interação está estruturado,
o resultado pode ser a cooperação e não o conflito.” 17 (NOGUEIRA. 2005, p. 91).
Neste sentido, os regimes importam quando os atores precisam de uma ação
coordenada para atingir determinados interesses. O autor acrescenta (KEOHANE,
1993) que o aumento da interdependência, também leva os Estados a cooperarem
em torno de um objetivo comum. Para os estudiosos do Institucionalismo os regimes
internacionais são importantes em determinadas condições e com restrições, bem
como a concepção dos regimes para Waltz.

17 Keohane se debruça justamente na novidade do sistema internacional, qual seja, as novas
cooperações entre os Estados. Mesmo a Teoria da Interdependência complexa desenvolvida por ele
e por Joseph Nye (1977) já não cabia totalmente no novo cenário internacional que estava se
desenhando, por isso ele com outros teóricos, como Axerold (1985), começaram um revisão da teoria
Neo-realista bem como da própria interdependência complexa (KEOHANE, NYE, 1977).
NOGUEIRA, João Pontes; MESSARI Nizar. Teoria das Relações internacionais: correntes e debates
– Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.
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“Para a maioria das situações existe uma ligação direta entre as variáveis
causais básicas e o comportamento relativo; mas sobre circunstancias que
não são puramente conflitivas, onde as tomadas de decisão levam a
resultados sub ótimos, os regimes podem ser significativos” 18 (KRASNER,
1983, p. 8. tradução livre).

Portanto, situações com menos chances de causar conflitos entre as partes, é que
através das variáveis causais básicas a formação do regime se tornaria possível,
culminando na padronização do comportamento de cada Estado que levaria a uma
obtenção de resultados comuns entre os signatários.
Oran Young (1983), por sua vez, em uma vertente mais pró regimes
internacionais, e abordando a questão de um prisma mais inclusivo afirma que existe
entre os estados uma real vontade de cooperarem entre si 19 em seu texto
“Dinâmica dos Regimes: ascensão e queda dos regimes internacionais” (tradução
livre) Young entende que os regimes são, na verdade, instituições sociais que
governam os interesses daqueles interessados em atividades específicas ou
aceitam o conjunto de atividades (YOUNG, 1983, p. 93).
Para Young, portanto, as características que compõe os regimes são:
“conjunção de expectativas convergentes e padrões de comportamento ou prática”
(YOUNG, 1983, p. 94. Tradução livre), os regimes podem ser empiricamente
comprovados através de uma análise das convenções sociais e, por isso, um
comportamento desviante é normal.
A formação de um regime consiste na responsabilidade de coordenação de
problemas e situações na qual se persegue interesses definidos em detrimento de
termos individuais característicos que levam a resultados indesejados, cooperar
acaba sendo mais preferível do que agir sozinho neste novo contexto de expansão
de relacionamento a nível global.
Young pontua três diferentes tipos de regime no que diz respeito às suas
características: os espontâneos (não envolve ações ou consciência coordenadas ou
um consenso explícito), os negociados (esforços conscientes para concordar com os
termos do acordo, consenso explicito e expressões formais dos resultados), neste
tipo de regime existe uma análise cuidadosa das capacidades de barganha e. Por
fim, a última forma de se estabelecer um regime internacional seria através da

18 KRASNER, Stephen D. “International Regimes. Nova Iorque: Cornell University Press, 1983.
19 YOUNG, Oran R. Regime Dynamics: the rise and fall of internacional regimes. In: KRASNER,
Stephen D. International Regimes. Nova Iorque: Cornell University Press, 1983.
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imposição que aconteceria graças ao esforço dos atores dominantes em estabelecer
a sua vontade sobre os demais estados.
Sobre

os

regimes

é

importante

considerar

os

seus

resultados

e

consequências. Os de ordem espontânea produzem extraordinários benefícios
sociais e de forma altamente eficiente, na medida em que os atores não precisam
partilhar os custos de transação, não existem meios de coerção.

No limite, os

participantes não precisam ter consciência de que o regime existe.
Os regimes negociados têm altos custos de transação, alto grau de restrição
à liberdade individual, mas, no entanto, asseguram a alocação da eficiência. Os
regimes impositivos, por sua vez, são desenhados em benefício do poder
hegemônico, este tipo de regime leva à ineficiência dos resultados, além de sua
manutenção ser custosa, portanto, Young acredita que os regimes negociados
produzem um resultado melhor em termos de equidade. (YOUNG, 1983)
Inicialmente, os Estados usaram seu poder para barganhar os regimes
tornando seus termos desiguais. Mais importante do que a análise dos resultados do
regime, conforme Young ressalta, é considerar a sua estabilidade, sua capacidade
de se adaptar às mudanças que possam vir a acontecer no ambiente internacional,
caso das questões ambientais em geral, e das mudanças climáticas em particular.
Neste sentido, os regimes espontâneos são os mais sensíveis às mudanças,
diferente dos negociados, aqueles por imposição têm maior tolerância às mudanças
no sistema internacional:
“(...) Os de ordem negociados são atrativos em ambientes caracterizados
por uma mudança social rápida e eles vão apelar para aqueles que tendo fé
na eficiência da engenharia social. Ainda os de ordem espontânea têm
vantagens substanciais em termos de resultados que eles tendem a
produzir, pelo menos quando comparados com os de ordem negociáveis e
os impositivos” (Young, 1983, p. 106. “tradução nossa”)20.

Ainda que as teorias sobre os regimes internacionais possam ser tomadas
como as que poderiam servir melhor para a ascensão e fortalecimento da questão
ambiental na agenda internacional, bem como os esforços regulares que têm sido
aplicados para resolver todos os tipos de degradação ambiental nas diferentes

20 YOUNG, Oran R. Regime Dynamics: the rise and fall of internacional regimes. In: KRASNER,
Stephen D. International Regimes. Nova Iorque: Cornell University Press, 1983. p. 106
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áreas, os teóricos dos regimes internacionais (KRASNER, 1982, KEOHANE, 1988,
YOUNG, 1983) ainda não explicam de maneira clara e profunda o resultado final de
uma negociação e nem como a decisão daquele estado foi tomada.
Com este cenário, a pergunta que se faz é a mesma que Karns e Mingst
propõem: “Os vários mecanismos de controle ambiental realmente contribuem para
resolver problemas específicos?”(KARNS, MINGST, 2010). A resposta é não. Na
medida em que os diversos mecanismos criados para tratar de meio ambiente
estavam se mostrando ineficazes (aparentemente), uma solução via fóruns
multilaterais internacionais estava se mostrando cada vez menos provável de
acontecer (não fosse o resultado verificado na COP 21 – Paris).
Muitos destes acordos como, por exemplo, a Agenda 21, ou a Convenção
sobre a Biodiversidade, apenas reconhecem que o problema existe e que é
importante preservar e restaurar o que foi perdido, entretanto, não existe um
mecanismo de enforcement21 capaz de regular o comportamento dos Estados e
aplicar sanção caso este não cumpra os termos do acordo celebrado. No entanto,
ainda que em um cenário aparentemente sem incentivos, alguns regimes
internacionais de meio ambiente obtiveram sucesso, como a Convenção de Viena
para a Camada de Ozônio de 1985. Young (2011) entende a efetividade de um
regime como a capacidade que este tem de estabelecer metas claras a serem
atingidas pelas partes e estas partes são capazes de atingir as metas em pelo
menos um grau mínimo aceitável dentro dos termos acordados, a partir desta
descrição no papel do acordo, os estados parte do regime buscam formas de tentar
implementá-lo.
Em uma versão mais ambiciosa sobre o que viria a ser a efetividade dentro de
um regime internacional, o mesmo autor elucida que além ele sair do papel para a
pratica, o regime deve ser capaz de alcançar os resultados acordados ou mudar o
21 “Many observers regard the absence of a government at the international level as a severe
impediment to the establishment of effective regimes, primarily because it rules out the use of
enforcement mechanisms of the sort that states use to induce their subjects to comply with systems of
rules and regulations”. YOUNG, Oran. Effectiveness of international environmental regimes: Existing
0
knowledge, cutting-edge themes, and research strategies, 2011. PNAS, Vol. 108. N 50, p. 1985319860. Disponível em: http://www.pnas.org/content/108/50/19853.full.
Os mecanismos de enforcement são arranjos institucionais legais que estão previstos dentro do
regime internacional, e que buscam punir aqueles estados que não cumprem o acordo que
ratificaram. Estes mecanismos devem ter a capacidade de causar uma mudança no comportamento
do estado e impedir que hajam os free-riders.
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comportamento dos estados mais relevantes a respeito do problema para o qual ele
foi criado para resolver. (YOUNG, 2011)
O regime de mudança climática, por sua vez, embora esteja classificado junto
aos demais regimes ambientais internacionais, pode ser considerado um caso que
tenta transformar seu conteúdo em um acordo juridicamente vinculante e capaz de,
através de mecanismos de enforcement, alterar (ou moldar) o comportamento dos
atores estatais. O próprio Protocolo de Quioto pode ser um exemplo dessa tentativa.
Outro exemplo que pode ser citado é o acordo celebrado em Paris no ano de
2015 (COP 21), onde os dois principais países - China e EUA - se comprometeram
com metas de redução dos gases de efeito estufa, tema que será explorado no
terceiro capítulo dessa dissertação.
Porém, apesar de existirem casos considerados bem sucedidos em que os
regimes internacionais conseguem alterar em determinado nível o comportamento
dos Estados, ainda sim se faz necessário aperfeiçoar as abordagens teóricas para
explicar a forma como os regimes internacionais evoluíram no período recente. A
referência central é o caso do regime internacional da mudança climática ou o
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
O processo negociador passou da condição de ser um dos maiores fracassos
da governança global consubstanciada pela arena intergovernamental multilateral da
ONU na Conferência das Partes em Copenhague (COP 15) para um cauteloso
otimismo com o Acordo de Paris em 2015 (COP 21). A nova agenda da mudança
climática está vinculada à vontade soberana da Assembleia das Nações Unidas que
no mesmo ano aprovou os objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS) em um
documento histórico. Como foi possível uma mudança dessa magnitude entre 2009
e 2015? As abordagens teóricas ajudam a compreender a mudança de posição de
governos e organizações internacionais formais?
Para compreender a surpreendente mudança política é preciso entender o
processo político, quais os seus elementos, os fatores que o influenciam, a sua
dinâmica e, principalmente, romper com o pressuposto da autonomia e
independência do sistema internacional, e de que nele os Estados soberanos
gravitam em busca de recursos materiais e de poder. A governança ambiental global
se dá por meio de um complexo conjunto de regimes internacionais formado por
diferentes atores estatais e não estatais.
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Nas últimas décadas houve uma maior integração entre os diversos acordos
multilaterais de meio ambiente e percebe-se uma tendência crescente de os novos
acordos serem intersetoriais, ou seja, abordarem diversas temáticas ao mesmo
tempo.
Dentre os primeiros e mais efetivos regimes internacionais de meio ambiente
está o de proteção da camada de ozônio. Seu principal instrumento de direito
internacional é o Protocolo de Montreal sobre Substâncias que destroem a Camada
de Ozônio, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 1989 e que apresenta adoção
universal, com 197 Estados Partes. Devido ao sucesso de suas negociações, as
conferências da ONU passaram a ser reconhecidas como fóruns primordiais para
debates internacionais sobre meio ambiente (HURRELL; SENGUPTA, 2012). No
regime em questão o objeto (destruição da camada de ozônio) era palpável e
cientificamente comprovado, trazia problemas para todos os países e tinha a causa
conhecida e restrita a poucas substâncias de substituição relativamente fácil.
Foi graças a todos estes aspectos “palpáveis” que chegar a um consenso entre
as partes foi menos complexo e os resultados foram obtidos com êxito segundo o
que previa a convenção.

No entanto, a grande maioria dos tratados e regimes

internacionais de meio ambiente são muito mais controversos de se negociar. O
Protocolo de Quioto, por exemplo,
“lida com um problema de estrutura bem mais complexo: as evidências
científicas custaram a se comprovar e a convencer; há forte oposição do
setor petrolífero; ainda há resistência quanto às fontes de energia
renováveis; a quantidade de atores envolvida é descomunal; o problema
surge de causas múltiplas, que se intensificam com as interações entre si;
entre outros complicadores.” (STEINER; MEDEIROS, 2010, p. 714)

Desde a década de 1980 se multiplicaram os acordos multilaterais de meio
ambiente e os fóruns para debatê-los. Identifica-se, porém, que essa fragmentação
gerou problemas de eficiência, coordenação e coerência, pois diversos mecanismos
normativos se sobrepõem. Segundo uma carta do representante permanente da
França na ONU (ONU 2006) ao Presidente da Assembleia Geral, datada de 1º de
fevereiro de 2006, a fragmentação normativa "frequentemente é uma fonte de
inconsistência, ineficiência, custo adicional e alocação imperfeita de recursos
humanos e financeiros", enfraquecendo as capacidades da governança global do
meio ambiente.
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Enquanto na natureza as questões de mudança climática, habitats,
biodiversidade, solo, água, entre outros, são transversais e indissociáveis, o sistema
internacional produziu normas fragmentadas e com pouca coordenação entre si para
tratar desses temas. A partir dos anos 90, cientistas políticos e de meio ambiente
passaram a ver a necessidade de encorajar a transversalidade e interconexão entre
tratados, para tentar apaziguar esta excessiva fragmentação de temas e matérias.

Por que Não Existe Uma Agência da ONU para Meio Ambiente?

O que se observou nos períodos subsequentes ao aparecimento das diversas
discussões a respeito dos regimes internacionais (KRASNER, 1983, HAAS, 1982,
YOUNG, 1982, STEIN, 1982) e a própria governança global (KARNS, MINGST,
1992) não conseguiram trazer elementos suficientes para nos ajudar a compreender
o porquê ao longo dos anos a ONU continuou tendo dificuldade em lidar com as
questões ambientais, sendo capaz de resolver questões pontuais, apesar dos
inúmeros arranjos que foram criados para pensar e resolver os problemas relativos
as questões de meio ambiente.
Conforme exploraremos nos parágrafos a seguir, as escolhas coletivas dos
estados em lidar com as questões ambientais, a partir das instituições internacionais
governamentais, foi pela não criação de uma agencia ambiental global, foi
justamente a fragmentação que acabou por enfraquecer a solução do problema via
sistema internacional, as mudanças climáticas, neste contexto se tornam o caso
emblemático, 20 anos após o começo das discussões é que os estados
conseguiram chegar a um acordo (mesmo com a ausência de mecanismos de
enforcement) que fosse capaz de dar andamento da agenda climática no nível
internacional.
Em 1995, Edith Brown Weiss introduziu o conceito de “treaty congestion”, que
rapidamente

se

tornou

palavra-chave

no

discurso

legal

internacional.

O

"congestionamento de tratados", fruto do sucesso de negociação de inúmeros
acordos multilaterais de meio ambiente, gerava diversas externalidades negativas,
como ineficiência operacional, inconsistências, sobreposição entre tratados e
sobrecarga da implementação no nível nacional (WEISS, 1995 apud CHAMBERS,
2008, p. 6).
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Por que a governança do meio ambiente foi sempre pulverizada? Por que não
foi delegada autoridade a uma superagência da ONU específica para a temática,
com poder de agenda e instrumentos de enforcement? Por que não se integraram
todos os programas relativos ao tema em um só? Essas perguntas serão
progressivamente respondidas nas seções a seguir, onde se apresentarão o
desenvolvimento histórico e as tendências mais recentes quanto à transversalidade
dos temas de meio ambiente.
Bradnee Chambers deparou-se com essas mesmas questões ao analisar como
o Sistema ONU vem lidando com matérias ambientais. Sendo professor da
Universidade das Nações Unidas em Tóquio, ele analisa o desenvolvimento da
governança global ambiental desde dentro da ONU, pontuando quais fatores
levaram-na a se configurar tal qual se encontra. Em seu livro “Interlinkages and the
effectiveness

of

multilateral

environmental

agreements”

mostra

como

os

instrumentos legais, um pilar-mor da conformação institucional para o meio
ambiente, podem ser melhorados por meio de maiores interlinkages e sinergias
(CHAMBERS, 2008, p. 43).
Diferentemente de tentativas anteriores de integrar o sistema de governança
para o meio ambiente por meio de uma superagência, atualmente os debates
instigam a uma maior cooperação entre os acordos multilaterais de meio ambiente e
entre eles e instituições e organizações internacionais (CHAMBERS, 2008, p. 4). De
todo modo, é fundamental examinar o progresso histórico da governança de meio
ambiente, pois é ele, juntamente das disputas políticas que abrange, que
condicionou o cenário de fragmentação normativa e institucional dos regimes
internacionais de meio ambiente.

O debate da governança ambiental global remonta ao ano de 1968, quando um
grupo de cientistas, partícipes de uma instituição chamada Clube de Roma, publicou
o estudo “Os limites do crescimento”. Eles projetaram matematicamente os efeitos
do crescimento populacional sob a poluição e o esgotamento dos recursos naturais,
(MEADOWS

et

al

1972)

contribuindo

para

promover

uma

mudança

de

comportamento e serviu ainda de alerta à população. No mesmo ano, o Conselho
Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC) enviou relatório à Assembleia
Geral indicando preocupação com a degradação ambiental. Essa posição resultou
em crescente pressão internacional de ONGs e conservacionistas para que se
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criassem métodos efetivos de proteção do meio-ambiente. Todavia, naquele
momento, a principal dúvida que surgia no sistema das Nações Unidas era como
seria inserida essa nova temática dentro de sua estrutura.
Uma das principais sugestões para a futura governança ambiental global
envolvia o Secretário-Geral da ONU no período, U. Thant, que propunha a criação
de uma nova superagência. Entretanto, os países ditos desenvolvidos estavam
relutantes, pois não estavam dispostos a criar novas agências custosas. Além disso,
havia também uma disputa intraburocrática: as agências da ONU que já trabalhavam
com temáticas de meio-ambiente tinham medo de serem secundarizadas ou
negligenciadas (CHAMBERS, 2008, p. 15). Os países em desenvolvimento
tampouco estavam inclinados a essa proposta, já que viam regulações de meio
ambiente como uma nova forma de colonialismo e de restrição ao seu
desenvolvimento econômico. (CHAMBERS, 2008, p.19) Assim, parecia improvável a
criação de uma superagência, fortalecendo posições alternativas.
Os debates sobre como inserir o meio ambiente no sistema ONU ganham
corpo durante as preparações da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente Humano, realizada em 1972 na cidade de Estocolmo. Dois documentos
importantes surgiram à época. O primeiro deles, nomeado “The United Nations
system and the human environment”(A/CONF.48/12), foi elaborado pelo Comitê
Administrativo de Coordenação22 (CAC adiante), composto por membros de alto
escalão de diversas agências da ONU e outras agências especializadas. O
documento arguia que as decisões tomadas durante a conferência de Estocolmo
deveriam se dar dentro das instituições e do maquinário já existentes no sistema
ONU, sendo, portanto, dispensável a criação de uma nova agência ou novos
mecanismos de coordenação. O seu principal objetivo era garantir uma abordagem
horizontal, devido à natureza intersetorial e difusa das questões de meio ambiente.
A outra proposta de configuração era representado pelo documento
A/CONF.48/11, que segundo Chambers (2008, p. 20), visava contrabalançar a
posição do CAC, representante dos interesses sectários da burocracia das agências
da ONU. Ele foi elaborado a pedido de Maurice Strong, que fora indicado como
Secretário-Geral da Conferência de Estocolmo. Strong era empreendedor e havia

22 Atualmente leva o nome de United Nations System Chief Executives Board for Coordination
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contribuído para a criação de dois órgão, um de desenvolvimento e outro pesquisa,
em seu país natal, o Canadá.
O relatório encomendado por Strong tinha por objetivo preparar os
participantes da Conferência com um número básico de informações e foi inspirado
por uma série encontros e reuniões que o Secretário-Geral da Conferência teve com
governos e organizações internacionais. Seu conteúdo argumentava que havia
lacunas (“gaps”) na governança global ambiental, o que tornava necessária a
criação de novas abordagens e arranjos institucionais, a partir de alguns critérios,
que representariam um consenso atingido nas reuniões de Strong com os diversos
stakeholders. Dentre os critérios, estava que qualquer nova organização só deveria
ser criada se houvesse consenso de sua necessidade e que nenhum novo
mecanismo institucional desnecessário deveria ser criado. E, se fosse criado, não
deveria ter função operacional para evitar competição com outras agências da ONU
e agências internacionais especializadas. O documento apontava para duas
potenciais opções de configuração institucional: a de um corpo subsidiário à
Comissão Econômica e Social, sob o artigo 68 da Carta de São Francisco e a
criação de um corpo subsidiário à Assembleia Geral, através do artigo 22 da mesma
Carta.
De acordo com Chambers (2008, p.21), a primeira opção de arranjo
institucional concederia maior status ao novo órgão, devido à maior visibilidade
agregada à posição, enquanto a segunda opção traria descrédito, por ser um corpo
consultivo formado por players com baixo perfil. O autor defende que a disputa
intraburocrática

entre

as

agências

internacionais

especializadas

já

bem

estabelecidas e que conduziam atividades de meio ambiente23, reunidas no CAC,
aliada à indisposição dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, impediu que
a opção de criar uma agência especializada de meio ambiente estivesse em jogo, o
que foi um “erro fundamental”, pois “colocou o PNUMA e os temas ambientais em
um caminho que os fez subservientes a outros interesses”. (CHAMBERS, 2008, p.
22)
Ambos os documentos, A/CONF.48/11 e A/CONF.48/12 foram submetidos
para a consideração o Comitê Preparatório de Estocolmo. Na Conferência, a criação
23 O autor cita a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), a
Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), a Organização Marítima Internacional (OMI), a
Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
(CHAMBERS, 2008, p. 22)

45

do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) como órgão
subsidiário à Assembleia Geral e responsável por fazer-lhe recomendações (que,
então, seriam encaminhadas da Assembleia para as agências especializadas), sem
características operacionais, marca a vitória da segunda opção de configuração
institucional. Essa escolha se esquivava da criação de uma nova agência com
instrumentos de enforcement e legitimidade, não formando um mecanismo de
coordenação fortalecido e, consequentemente, mantendo a correlação de forças
entre as agências do sistema ONU.
A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano de 1972 foi
a primeira grande conferência internacional de meio ambiente e estabeleceu as
bases da governança ambiental global. Foram 20 anos até que, em 1992, a
comunidade internacional realizasse outra grande conferência capaz de alterar os
arranjos institucionais dessa governança. Nesse intervalo de tempo surgiu o
conceito de “desenvolvimento sustentável”, colocando matérias de desenvolvimento
socioeconômico lado a lado com o tema de meio ambiente.
Em um cenário no qual a disputa conceitual entre a proteção ao meio ambiente
e o desenvolvimento se acirrava, o Relatório Brundtland, elaborado pela Comissão
Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, chefiado pela primeiraministra da Noruega à época, Gro Harlem Brundtland, estabeleceu uma conexão
entre questões socioeconômicas e de meio ambiente (CHAMBERS, 2008, p. 5)
porque

promoveu

uma abordagem

integrada,

interseccional das questões

ambientais. O Relatório, apresentado em 1987 sob o nome "Nosso Futuro Comum",
cunhou o termo "desenvolvimento sustentável", que a partir de então se tornou a
base para os debates de meio ambiente. O conceito propunha que se
desenvolvesse economicamente de forma sustentável, atendendo às necessidades
do presente sem comprometer a habilidade das gerações futuras de atender suas
própria necessidades. (ONU, 1987, p. 24) Nos anos 1980 também houve as
negociações do regime da camada de ozônio, cujo sucesso, como anteriormente
mencionado, colocou as conferências da ONU como fóruns primordiais para debates
internacionais sobre meio ambiente.
Em junho de 1992, foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre o
Meio Ambiente e o Desenvolvimento no Rio de Janeiro, também chamada ECO-92.
Já em um contexto de fragmentação normativa, decorrente da multiplicação dos
acordos multilaterais de meio ambiente, seu principal resultado foi a Agenda 21,
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forma pela qual os Estados se propuseram a encaminhar o desenvolvimento
sustentável. Ela é “um instrumento de planejamento para a construção de
sociedades sustentáveis, em diferentes bases geográficas, que concilia métodos de
proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica”. (MMA, 2017)
No Rio se originaram três novos tratados multilaterais, a Convenção Sobre
Diversidade Biológica (CDB), Convenção das Nações Unidas para o Combate à
Desertificação (CNUCD) e Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança
do Clima (CQNUMC), sendo os dois últimos sob o Secretariado-Geral na ONU. No
fim dos anos 1980 o PNUMA já vinha perdendo confiança da comunidade
internacional, pois era dubitável sua capacidade de exercer um papel de
coordenação efetivo na governança ambiental global, por isso a escolha deliberada
de colocar a CNUCD e a CQNUMC fora da esfera de controle do PNUMA e dar a
elas certo grau de autonomia dentro da ONU (CHAMBERS, 2008, p. 71).
Na Eco-92 foram criados três novos órgãos para a estrutura da governança
ambiental global. O primeiro foi um mecanismo de coordenação de alto nível entre
agências da ONU, subsidiário do CAC chamado Inter-agency Committe on
Sustainable Development (IACSD), o qual coordenaria o follow up da conferência
dentro do sistema ONU (posteriormente foi dissolvido). O segundo, um corpo
consultivo de alto nível para prover diretrizes ao Secretário-Geral e, o terceiro, a
Comissão de Desenvolvimento Sustentável (CDS), criada formalmente apenas em
1993, que tinha como atributos o monitoramento da implementação da Agenda 21 e
a promoção da integração dos três pilares do desenvolvimento sustentável:
ambiental, social e econômico. Essas ações seriam realizadas por meio de um task
manager para cada um dos 21 capítulos da agenda, os quais eram executivos
relevantes das diferentes agências do sistema ONU.
A CDS seria responsável então pelos temas transversais de desenvolvimento
sustentável, porém o que se deu de fato foi um foco estrito no meio ambiente, em
detrimento dos outros dois pilares. Essa mudança de foco acarretaria na
sobreposição desse órgão com o PNUMA, responsável por agir nas questões
ambientais e na integração da Agenda 21 a eles. Ambas as instituições deveriam
complementar-se:

a

CDS

trabalharia

como

costuradora,

incentivadora

de

compatibilidades e sinergias, enquanto o PNUMA exerceria funções técnicas. No
entanto, o foco do CDS só em meio ambiente acabou tornando-as competidoras,
gerando ainda mais ofuscamento do PNUMA.
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Em 1996, Kofi Annan assume o Secretariado-Geral da ONU e coloca em pauta
a necessidade de se melhorar a efetividade das instituições internacionais de meio
ambiente. Para tanto, lança em 1997 o relatório “Renewing the UN” na tentativa de
responder às críticas em relação aos custos de um sistema acusado de
inexpressivo. Escrito por Maurice Strong, chairman das Conferências de Estocolmo
e do Rio e primeiro diretor do PNUMA, esse documento assegurava que o PNUMA
fosse reconhecido como a “voz do meio ambiente” da ONU e conclamava que
tivesse acesso aos recursos, status e força que a permitissem implementar sua
função efetivamente. (ONU 1997) Ou seja, a reforma foi a chance do PNUMA de
reafirmar sua importância e de se fortalecer, além de promover o fortalecimento da
governança ambiental global.
A partir do relatório, Annan cria uma “Força Tarefa sobre o Meio Ambiente e os
Assentamentos Humanos”, que faria recomendações para a 53ª Sessão da
Assembleia Geral (1998-1999). Essa força tarefa concluiu que sobreposições e
lacunas estariam no cerne da ineficiência da atuação da ONU em meio ambiente.
(CHAMBERS, 2008, p. 32) Ela recomendou, para solucionar tais problemas, o
estabelecimento de um Grupo de Gerenciamento de Meio Ambiente (GGMA,
Environment Management Group no original em inglês), que aboliria o Inter-Agency
Environment Group, estabelecido em 1995, que foi diagnosticado como ineficiente
porque era demasiado operacional e rígido, focando-se mais em analisar e
compartilhar informações ao invés de propor ações concretas.
A Força Tarefa do Secretário-Geral também recomendou o estabelecimento de
um fórum global anual de nível ministerial no qual os ministros fossem capazes de
revisar e rever a agenda da ONU para desenvolvimento sustentável. Essa reunião
foi o Global Minister Environment Forum (GEMF) e de acordo com Chambers (2008,
p. 33), visava restabelecer a importância do PNUMA trazendo ministros de volta
para o seu processo decisório. Seu primeiro encontro foi em Malmö, na Suécia, em
maio de 2000 e dele surgiram recomendações para a Cúpula Mundial sobre
Desenvolvimento Sustentável a ser realizada em 2002 na cidade de Johannesburgo.
Os ministros demandaram que a Cúpula fortalecesse o papel do PNUMA e sua base
financeira, para que a estrutura institucional da governança ambiental global fosse
robustecida.
O PNUMA operacionalizou as recomendações de Malmö em um grupo
intergovernamental de ministros para debater governança ambiental global,
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chamado International Environment Group (IEG).O grupo realizou 6 reuniões, entre
abril de 2001 e fevereiro de 2002, guiadas pelo objetivo de fazer uma avaliação
politicamente orientada e abrangente de fraquezas institucionais existentes, assim
como de necessidades futuras e opções para fortalecer a governança ambiental.
Tais encontros concluíram que o processo de fortalecimento da governança
internacional de meio ambiente deveria ser evolutivo, sendo necessária então uma
abordagem suave e incremental, apesar das evidências que já existiam quanto ao
potencial de fortalecimento das sinergias entre acordos multilaterais de comércio.
(CHAMBERS, 2008, p. 34)
Também em Malmö, os mais de 100 ministros presentes reconheceram que
governos, organizações intergovernamentais, ONGs, comunidade de negócios e a
sociedade civil eram partes que precisavam se unir frente aos desafios ambientais,
sugerindo novas abordagens para Johannesburgo. Ao fim da conferência, os países
emitiram a Declaração de Malmö, na quase mostram cientes da falta de
accountability dos tratados de meio ambiente e urgem a criação de novos e mais
eficientes mecanismos de mobilização doméstica e internacional. Com base na
transparência, inovações tecnológicas, união entre diferentes grupos e setores e
visão comum, acreditam ser possível implementar o desenvolvimento sustentável.
Entre agosto e setembro de 2002 foi realizada em Johannesburgo a Cúpula Mundial
sobre Desenvolvimento Sustentável, conhecida também por Rio+10. Com o objetivo
principal de discutir os avanços obtidos em relação à Agenda 21, estabelecida em
1992, a conferência apresentou como resultado a elaboração de dois documentos: a
Declaração de Johanesburgo e o Plano de Implementação. A primeira reafirma os
compromissos assumidos na ECO-92 em direção ao desenvolvimento sustentável,
frisando a importância da abordagem multilateral. Já o último instigou ao
fortalecimento da governança ambiental global por meio do aumento da coerência,
da coordenação, da eficiência e da efetividade. No entanto, Chambers (2008, p.39)
não vê no Plano nenhuma nova ação concreta para atingir esses objetivos.
Chambers (2008, p.36) mostra que havia grande expectativa de que
Johannesburgo traria reformas institucionais significantes, devido às críticas de
sobreposição do CDS com o PNUMA, às contribuições do IEG e do GEMF, e aos
pedidos por uma organização internacional para o meio ambiente e o
desenvolvimento sustentável. Todavia, “pressão das agências de desenvolvimento e
dos países que não desejavam permitir que as Nações Unidas ganhassem controle
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sobre organismos como a OMC teve um impacto considerável no bloqueio do
progresso em direção a reformas.” (CHAMBERS, 2008, p. 37) A Cúpula também
deixou a desejar ao se omitir discutir a efetividade institucional do CDS, órgão ao
qual se deveria valorizar, segundo o Plano de Implementação. Assim, 2002 ainda
não fornece um horizonte de pouco robustecimento dos arranjos institucionais da
governança global de meio ambiente.
O desenvolvimento histórico apresentado explicita como nos momentos
decisivos, os Estados decidiram não ter uma agência da ONU para o meio ambiente
que centralizasse algumas das funções da governança ambiental global, como
avaliação científica, monitoramento e relatoria e construção de capacidades. Na
opinião de Chambers (2008, p. 43), um regime de desenvolvimento sustentável
efetivo passaria pela atribuição de genuína capacidade de implementação pela
UNEP e pelo CDS. Alçar a UNEP ao status de agência da ONU seria uma forma de
revigorar a governança ambiental global. Contudo,
“Ao longo dos últimos anos, houve muitas objeções ao modelo centralizado,
a maioria das quais têm sido argumentos políticos. O mesmo fator
dominante que levou ao sistema de governança ambiental fragmentado e
sobreposto que está em vigor agora, resultado da barganha política, do
compromisso e da negociação de acordos em um esforço sem esperança
para tentar satisfazer e equilibrar os diversos interesses que o sistema
multilateral encarna.” (CHAMBERS, 2008, p. 89)

Dessa forma, a fragmentação e os escassos aparatos de enforcement tornam
indispensável interligar, compatibilizar e encontrar sinergias entre os acordos
multilaterais de meio ambiente.
No sub-item anterior pode-se observar que a governança ambiental global, por
apresentar-se como um conjunto de regimes de meio ambiente, possui variados
atores, como as organizações e convenções anteriormente mencionadas, que
seguem sua própria historicidade e diversos níveis de eficácia e adesão e, portanto,
encontram-se em diferentes estágios de desenvolvimento de suas estruturas
institucionais. Essa governança é marcada pelo estímulo à cooperação na
concretização do desenvolvimento sustentável, da economia verde e da erradicação
da pobreza, e é progressivamente intensificada por tratados legalmente vinculantes
que têm se interligado cada vez mais.
Chambers (2008) identifica o processo histórico de conformação da
governança ambiental global como evolucionário, desenvolvendo-se a partir da
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necessidade de preservação e balanço entre desenvolvimento econômico e social.
Essa interpretação permite assentir que os tratados, apesar de progredirem, não são
sempre compreensivos ou claros devido ao imperativo de refletir o consenso político
que as negociações multilaterais inevitavelmente enfrentam. (CHAMBERS, 2008, p.
59)
Entretanto, ao mesmo tempo em que identifica evolução, vê que os “processos
e os sistemas poderiam ser vistos como práticos e objetivando a evadir
estrategicamente a necessidade de barreiras institucionais fortes e de criar uma
nova organização internacional totalmente desenvolvida”. (CHAMBERS, 2008, p. 47)
Ou seja, o desenvolvimento normativo dos regimes de meio ambiente constituem
uma evolução das intenções dos Estados, mas sua fragmentação e sua esquiva da
concepção de uma superagência teria sido proposital, pretendendo restringir
relativamente pouco o comportamento dos Estados.
A estrutura e a organização institucional da governança ambiental global foi um
dos principais fatores que lhe atribuíram incoerência e ineficácia. O interlinkage é um
mecanismo de resolução, pois confere coerência àquilo que a fragmentação
normativa compartimentou. Ele pode ser visto também como sinônimo de
integração, porque conecta temáticas que, apesar de indissociáveis na realidade
concreta, têm dispositivos regulatórios distintos. O conceito ganhou força a partir dos
anos 90, impulsionado pela inovação que representou o Relatório Brundtland (1987),
o qual integrou desenvolvimento e meio ambiente. Do ponto de vista legal, a partir
do paper de Brown Weiss, surgiam variadas propostas de como aumentar a eficácia
dos tratados que se multiplicavam.
Em 1999, o PNUMA e a Universidade das Nações Unidas promoveram a
"Interlinkages – Conferência Internacional sobre Sinergias e Coordenação entre
Acordos Multilaterais de Meio Ambiente”, que reuniu pela primeira vez Secretariados
de acordos multilaterais de meio ambiente, agências e autoridades da ONU,
organizações internacionais, ONGs e acadêmicos. Até esse momento, segundo
Chambers (2008, p. 7), esses atores viam o conceito de interlinkage como uma
ameaça e defendiam posições sectárias fervorosamente. A pulverização dos
acordos ambientais não era vista como algo negativo, pelo contrário, demonstrava
controle de agenda por parte das coalizões de países que mostravam mais
responsabilidade em prover arranjos institucionais para lidar com as diversas
temáticas ambientais.
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A Conferência ocorre no contexto das reformas do Secretário-Geral Kofi Annan
e na preparação da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável de 2002.A
partir daí o conceito de interlinkage passou a ser discutido internacionalmente como
forma de melhorar a governança ambiental global, desviando de outras propostas
como a criação de uma superagência. De acordo com Chambers (2008, p. 8), a
ascensão do conceito de interlinkage e as reformas de Annan conduziram a análises
de coerência no sistema ONU, promovendo sinergias entre acordos multilaterais de
meio ambiente e planos e estratégias mais amplas de redução da pobreza.
Mecanismos

institucionais

e

estruturas

coerentes

que

podem

assegurar

compatibilidade e efetiva cooperação entre acordos, por meio interlinkages.
Crescentemente acordos multilaterais de meio ambiente fazem referência
cruzada a outros acordos semelhantes. Segundo Chambers (2008, p. 57), essa
técnica permite construir tratados que façam adições a outros ou que utilizem estes
como subestruturas, concebendo uma arquitetura mais interligada e coesa,
incentivando uma interpretação conjunta. Um dos trabalhos de construção de
interlinkages é o estabelecimento de força relativa de um tratado frente a outro, seja
por leis explícitas de tratados sucessivos, regras interpretativas gerais, lex specialis,
ou a partir da construção de mecanismos institucionais de cooperação entre
acordos. (CHAMBERS, 2008, p. 59)
Para além da hierarquização de tratados, há dimensões de cooperação
positiva entre os acordos multilaterais de meio ambiente: interlinkages externos e
internos. Externamente esses acordos cooperam e coordenam suas atividades com
outros acordos multilaterais de meio ambiente e organizações internacionais.
Geralmente essa coordenação se dá por programas de trabalho conjuntos, que têm
efeito vinculante por serem decisões mútuas das COPs envolvidas e por se
basearem em evidências científicas. (CHAMBER, 2008, p. 67) Já o interlinkage
interno diz respeito a arranjos institucionais criados entre os acordos e sua
organização-mãe ou organização guarda-chuva.
Na Conferência Interlinkages de 1999, Salvano Briceno, Principal Officer da
UNFCC à época, destacou as iniciativas para criar sinergias entre as três
convenções do Rio (UNFCC, CDB e UNCCD). Os secretariados dos três tratados
dialogavam em inúmeros campos: questões técnicas e científicas; educação,
treinamento e conscientização; sistemas de informação; mecanismos financeiros;
relatórios nacionais; aconselhamento político, princípios, processos e aspectos
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legais; e orientações sobre Conferências das Partes e seus corpos subsidiários.
(INTERLINKAGES CONFERENCE 1999, p. 2) Tais iniciativas culminaram na
criação do JLG (Joint Liaison Group) em 2001, um fórum informal de coordenação,
troca de informação e atividades sinérgicas entre as três convenções. No seu quinto
encontro, em 2004, o JLG identificou a adaptação, a construção de capacidades e a
transferência de tecnologia como matérias prioritárias da colaboração conjunta. (JLG
2004)
A formação de grupos de coordenação conjunta entre tratados, como o JLG, é
uma das formas mais consolidadas de interlinkages externos. Segundo Chambers
(2008, p. 67), “a maioria dos acordos multilaterais de meio ambiente que
compartilham objetivos funcionais comuns ou que têm fortes conexões ecológicas
negociaram programas de trabalho conjunto nos últimos anos”. Outro exemplo do
fenômeno é o Biodiversity Liaison Group, que reúne sete convenções de
biodiversidade.

Formulado

para

aumentar

a

coerência

e

cooperação

na

implementação de suas políticas, o Grupo partiu de uma solicitação da COP da CDB
(decision VII/26,paragraphs 1 and 2). Posteriormente a COP encorajou encontros
mais frequentes (decision IX/27) e ressaltou a necessidade de reforçar a efetividade
e melhorar a harmonização das convenções sobre biodiversidade (decision X/20).
Analogamente, as COPs das Convenções do Rio de Janeiro encorajaram o JLG a
facilitar a cooperação a nível nacional e internacional, identificar possíveis áreas de
atividades conjuntas e melhorar a coordenação. (CBD decision VI/20, CCD decision
12/COP.6, FCCC decision 13/CP.8). (CDB 2017a)
A posição das COPs de encorajar interlinkages externos demonstra como esse
tem sido apropriado pelos Estados e pelos secretariados dos acordos multilaterais
de meio ambiente como uma forma de aumentar a coerência e a eficácia da
governança ambiental global nas duas últimas décadas. No entanto, Chambers
(2008, p. 70-71) alerta que a coordenação entre esses tratados tem encontrado
dificuldade pois os grupos de coordenação não têm autoridade legal para criar
programas conjuntos robustos e esses mecanismos de coordenação carecem de um
mandato legal claro. Apesar de terem aumentado a cooperação desde os anos
1990, as limitações em termos de escopo legal e natureza não vinculante fazem com
que não tragam a profundidade de cooperação necessária para uma mudança
substantiva na cooperação entre os acordos. (CHAMBERS, 2008, p. 71)
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Quanto aos interlinkages internos, eles ocorrem sobretudo dentro do Sistema
ONU. O papel de principal coordenador de acordos multilaterais de meio ambiente
no sistema é do ECOSOC, um dever que lhe foi atribuído pelo Artigo 60 da Carta da
ONU. Para tanto, foram criados diversos fóruns e mecanismos menores, em
consonância com o processo de reforma da ONU de Annan. Um dos principais é o
Conselho de Chefes Executivos (CCE, Chief Executives Board no inglês), que
substituiu o CAC em 2000, objetivando melhorar o fluxo de informação e
coordenação entre agências da ONU. (CHAMBERS, 2008, p.74) Composto por
membros do alto escalão das 31 agências do Sistema das Nações Unidas, o CCE
não inclui os Secretariados de nenhum acordo multilateral de meio ambiente.
Tampouco estão incluídos no Grupo de Gestão Sênior (GGS, Senior Management
Group no original em inglês), locado no gabinete do Secretário-Geral da ONU com o
propósito de dar coerência e direção às políticas da Organização. Entretanto, o
Diretor Executivo do PNUMA está em ambos os grupos, e espera-se que leve para
os Secretariados dos acordos os debates do CCE e do GGS.
Outro mecanismo fundamental de interlinkage interno é o Grupo de
Gerenciamento de Meio Ambiente (GGMA), criado pela 53ª Sessão da Assembleia
Geral da ONU (1998-1999) como referido na seção anterior. De acordo com seu
termo de referência, está no seu mandato promover interlinkages e contribuir para a
sinergia e complementaridade entre atividades de seus membros, que são as
agências, programas e órgãos especializados do Sistema ONU, incluindo os
Secretariados dos acordos multilaterais de meio ambiente. (ONU 1999) Ele funciona
identificando, endereçando e resolvendo questões e tarefas sobre a agenda de meio
ambiente que requeiram cooperação entre agências da ONU, além de auxiliar o
PNUMA em sua função de promover abordagens coordenadas em temas de meio
ambiente. (ONU 1999)
Interlinkages internos tampouco deixam de apresentar barreiras ao seu
desenvolvimento. Como no Rio em 1992 surgiu certa competição entre o PNUMA e
o CDS, existe um sério problema de coordenação entre convenções que são
coordenadas pelo PNUMA. Segundo Chambers (2008, p. 72), “as convenções fora
do PNUMA veem-no como um potencial senhor ao qual não desejam servir”. Além
disso, a administração do PNUMA não responde rapidamente ou não pode cumprir
com as necessidades especializadas das demandas que os acordos multilaterais de
meio ambiente fazem. (CHAMBERS,2008, p. 72) Por fim, pode-se dizer também que
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o papel primordial de coordenação do GGMA não vem sendo efetivo, porque tem
sofrido problemas de presença e está desconectado de outros órgãos de
coordenação do Sistema ONU. (CHAMBERS,2008, p. 77)
O interlinkage emergiu como uma prática para harmonizar e aumentar a
eficácia dos regimes internacionais de meio-ambiente e conformou gradualmente
uma tendência de tratamento das temáticas ambientais de forma transversal, se
aproximando mais da integração que ocorre nos ecossistemas naturais. Nesse
sentido, a COP 21 da CQNUMC, ocorrida em Paris no ano de 2015, é mais um
momento paradigmático da conformação dos regimes internacionais de meio
ambiente.
Estocolmo, Rio de Janeiro e Johannesburgo foram oportunidades perdidas de
reforma da governança ambiental global e da governança global do desenvolvimento
sustentável, que poderiam ter sido simplificadas nesses momentos críticos, por meio
de novos arranjos institucionais. (CHAMBERS, 2008, p. 17) Nesses momentos
decisivos, os Estados decidiram não ter uma agência da ONU para o meio ambiente,
tampouco criaram incentivos para a interlinkages dos acordos multilaterais na
temática. A COP 21, realizada na cidade de Paris no ano de 2015, por sua vez,
aponta para uma mudança importante na configuração dos acordos de meio
ambiente.
Embora seja um tratado sobre mudança climática, demonstra nuances das
novas diretrizes que guiarão grande parte da complexificação do regime nos
próximos anos. A conferência resultou na elaboração do Acordo de Paris, que
assegurou uma ampla adesão a mecanismos juridicamente vinculantes que ampliam
consideravelmente a accountability no plano internacional em relação às
contribuições internacionais nacionalmente determinadas, dirigidas para o alcance
das metas propostas pelo acordo. O Acordo “inclui objetivos de longo prazo para
limitar as emissões de gases do efeito estufa, e é o primeiro aplicável a todos os
países Partes da Convenção do Clima” (LAZARO; GREMAUD, 2017, p.54)
Fazendo-se uma análise histórica do desenvolvimento dos trabalhos de meio
ambiente, percebe-se uma crescente tendência de intersetorialidade temática,
promovendo interlinkage e integração entre variados temas de meio ambiente e
suas respectivas convenções multilaterais. O Acordo de Paris inaugura uma nova
fase dos acordos multilaterais de meio ambiente porque traz, em um mesmo
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documento, diversas matérias ambientais, criando incentivos para a interligação de
vários desses acordos.
Encontrar a estrutura ideal para a governança global ambiental é tarefa árdua,
já que a estrutura de fragmentação normativa pré-existente impõe barreiras a
reformas institucionais. No desenvolvimento histórico dos regimes internacionais de
meio ambiente se construiu uma complexa trama de tratados, mas que não
interagiam entre si como seus respectivos temas interagem, de forma indissociável,
na realidade ecossistêmica concreta. Bradnee Chambers (2008, p.80) pondera que
é a falha em tomar essa complexidade ecossistêmica em consideração que alicerça
muitas das fraquezas do sistema atual.
Com a integração entre econômico, social e ambiental proposto pelo
desenvolvimento sustentável, se emaranham ainda mais as diversas dimensões da
realidade concreta, aprofundando a necessidade de compatibilidade e interlinkages
entre regimes diversos de governança global, como meio ambiente e economia.
(CHAMBERS, 2008, p. 80) Além disso, Chambers (2008, p. 81) também chama
atenção para a necessidade de as instituições da governança ambiental global
“serem responsivas às preocupações e influências econômicas, sociais e políticas
que moldam os interesses de atores-chave e stakeholders” para se manterem
relevante. Só com essa maleabilidade, compatibilidade e interligação entre setores
seria possível construir um sistema de governança integrado, coordenado e
sinérgico.
O que vem transformando a governança ambiental global sobretudo desde a
década de 1990 é a criação de uma arquitetura que incentiva a interligação entre
acordos multilaterais de meio ambiente. Essa tendência, que encontra culmina no
Acordo de Paris, promove maior intersetorialidade entre as temáticas de meio
ambiente e se consolida como alternativa a reformas institucionais mais radicais,
como seria a criação de uma agência da ONU para o meio ambiente.
Aparentemente, alguns elementos essenciais para complementar a analise
parece estar faltando nas teorias de relações internacionais para nos ajudar a
responder a pergunta deste trabalho. Qual o caminho que China e Estados Unidos
percorreram para em 2015 anunciarem em conjunto o acordo da COP 21, quem
foram os atores e os elementos primordiais para que este avanço fosse possível?
Para responder estas perguntas é a partir da combinação entre as
abordagens internacionais com as abordagens domesticas que encontramos um
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possível caminho no que diz respeito a identificar, a inserção destes novos
elementos que preparam o caminho para que ambos os países - China e Estados
Unidos – fossem capazes de se articular e produzir um novo cenário fértil para tratar
das questões climáticas. Os Jogos de Dois Níveis de Robert Putnam (1988),
introduz a analise a arena domestica como variável que causa impacto nas decisões
internacionais e como chefe negociador pode ser determinante para amenizar
interesses muito divergentes e conduzir o processo político, em ambas as arenas,
de maneira ótima.
Por sua vez, é a teoria de Paul Sabatier (1999) a respeito das Advocacy
Coalition que nos dará as ferramentas fundamentais para identificar os novos atores
(aqueles grupos que compõe as coalizões) e as novas arenas que estes atores
buscam atuar para influenciar o processo político, não podemos mais ignorar os
múltiplos elementos que foram “brotando“ no relacionamento entre os estados na
esfera internacional e como a dimensão doméstica é essencial para o próprio
processo internacional, o que veremos a seguir é como é o plano doméstico que
cria as condições necessárias para que os avanços, ou não, aconteçam no plano
internacional, ao menos do que diz respeito às questões ambientais climáticas.
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CAPÍTULO 2 – A FUSÃO ENTRE O DOMÉSTICO E O INTERNACIONAL

Foram os liberais internacionalistas 24 (PUTNAM, 1988, MORAVCSIK, 1993,
KEOHANE, MILNER, 1996) que enxergaram o processo de mudança política a partir
da dimensão doméstica e de como ele repercute no plano da interação interestatal,
especialmente em arenas intergovernamentais multilaterais como é o caso das
negociações de tratados e acordos ambientais. A teoria formulada por Putnam em
1988 intitulada o JDNs oferece uma análise combinada dos níveis internacional e
doméstico com o intuito de evidenciar o impacto dos fatores domésticos sobre o
processo de barganha internacional (PUTNAM, 1988).
Segundo a teoria de Putnam (1988), existem dois níveis de análise para a
compreensão do resultado da negociação internacional. O primeiro é o nível do
negociador internacional (Nível 1), o segundo nível é o doméstico (Nível 2). Na
realidade, para Putnam (1988), o negociador está condicionado pela coalizão
doméstica vencedora (win-set) que ‘autoriza’ o processo negociador e “ata as suas
mãos” de forma a respeitar as preferências e interesses dos grupos de interesse e
instituições domésticas. Da mesma forma, o negociador pode ‘alargar’ o campo de
possibilidades para o acordo internacional ao jogar com esses limites para extrair
vantagens de seu oponente (cut-slack). O negociador pode ainda influenciar o winset doméstico de seu oponente, adversário ou inimigo e pode, da mesma forma, ter
o seu win-set influenciado por ele. Os win-sets podem também negociar em arenas
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Quem primeiro apresenta essa ideia dos agentes domésticos liberais internacionalistas ou do outro
lado da mesa as forças isolacionistas foi justamente o Putnam, essas duas forças que atuam dentro
dos estados podem ser mais ou menos adeptas à cooperação internacional ( os internacionalistas
são mais inclinados a cooperação de nível internacional os isolacionistas por sua vez são mais
resistentes a inserção mais acentuada do país nas mesas de negociação internacional) a interação
entre essas forças no plano doméstico é o que determina, em muitos casos, o tamanho do win-set
que o chefe negociador para levar para o nível I, neste sentido medir o tamanho da força dos
isolacionistas e o tamanho dos internacionalistas é essencial para acompanhar a mudança no
processo político em torno a uma política climática mais expansiva. Graças as forças domesticas que
atuaram dentro de cada um dos países, China e Estados Unidos foram capazes de aproveitar o
fôlego de tempo que necessitavam na esfera federal para irem estreitando as relações e melhores
condições que os aproximasse a um nível aonde as diferenças que eles enfrentavam no sistema
ONU fossem de tal modo amenizadas que produziu a cooperação bilateral e posteriormente o avanço
da agenda climática encabeçada por ambos os países como o anuncio no corte de emissões.
PUTNAM, Robert. Diplomacy and Domestic Politics: The logic of two-level games. International
Organization, Vol 42, 1988, pp.427-460).
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transnacionais para modificar as respectivas posições negociadoras (MORAVCSIK,
1993, p. 434).

Portanto, o final da negociação é uma resultante de quatro processos
sobrepostos: (I) os interesses e preferências dos próprios negociadores; (II) os
interesses e preferências dos win-sets domésticos sobre os negociadores; (III) a
capacidade dos negociadores em alterar as preferências e interesses dos win-sets
domésticos dos oponentes, adversários ou inimigos; (IV) a capacidade dos grupos
de interesse domésticos de negociarem em arenas transnacionais e assim
modificarem os interesses e preferências dos negociadores (Quadro 1). No nível I
acontece a barganha entre os negociadores na tentativa de um acordo. Para
Putnam, a ratificação do acordo feito no nível I é a conexão teórica entre os dois
níveis (PUTNAM, p. 436), não se pode negociar um acordo no nível I e este acordo
ser negado no nível II através da não ratificação, embora isso possa acontecer se o
acordo precisar ser aprovado por uma instituição doméstica.
O tamanho da coalizão vencedora (ou de win-set) importa já que quanto
maior for seu tamanho mais provável é a chance de um acordo acontecer. Segundo
Putnam, três fatores são importantes para entender o que pode afetar o tamanho do
win-set. O primeiro deles se refere às preferências e às coalizões existentes no nível
II, é preciso entender o poder que as coalizões possuem no nível doméstico bem
como suas preferências. Neste caso, o tamanho do win-set vai depender das forças
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que são mais resistentes à expansão de negociações no nível internacional
(isolacionistas) ou da capacidade de influência que as forças internacionalistas
possuem (PUTNAM, 1988, p. 443).
O chefe negociador entra neste processo como um ator chave tanto na
condução do processo de tomada de decisão, quanto no resultado final verificado
após o término da negociação. Moravcsik (1993) classifica este ator em três
categorias diferentes:
Categoria 1 - statesman-as-agent, neste caso o acceptability set deste tipo de
negociador reproduz os interesses dos grupos domésticos e inclui todo o win-set
doméstico;
Categoria 2 - statesman-as-dove, o accetability-set se situa mais longe do
win-set doméstico a mais próximo ao win-set do opositor, adversário ou inimigo, ou
seja, o negociador aceita a posição negociadora do outro negociador;
Categoria 3 - statesman-as-hawk possui o seu acceptability-set também fora
do win-set doméstico e mais longe ainda do win-set de oposição do que o conjunto
de acordos que poderiam ser ratificados domesticamente. Nesse caso, o negociador
tem

posição

ofensiva

que

destoa

da

posição

do

outro

negociador

(MORAVCSIK,1993, p. 31).
A importância em destacar o papel dos chefes negociadores é fundamental.
Olhar para este ator político permite entender porque determinados presidentes
estão mais dispostos a agirem de forma mais proativa em relação ao clima e outros
preferem se manter mais distantes e se esforçar menos na busca de um acordo
mais ambicioso.
Esta novidade trazida então pela teoria de Putnam no final dos anos 1980
ajuda a fazer uma análise combinada dos níveis (doméstico e internacional) para
explicar a composição das preferências dos Estados e os resultados de suas
barganhas no ambiente internacional à medida que ele incorpora e categoriza o
chefe negociador. O autor mostra que de maneira alguma este chefe é considerado
como um ator neutro no momento das negociações, pelo contrário. Sendo assim, o
JDNs nos ajuda a entender como outros atores internos podem estar contribuindo
para que o governo federal se sinta mais inclinado em propor políticas públicas mais
audaciosas para a mitigação de emissões.
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Autores como Garret e Lange (1996) aprofundam a discussão das
instituições domésticas para o JDNs. Eles buscam examinar o papel desempenhado
pelas instituições para explicar o resultado político da negociação no Nível I. Os
autores explicam que as instituições vivem dos interesses para a qual foram criadas,
desta maneira, elas criam barreiras para que mudanças políticas ocorram (GARRET,
LANGE, 1996, p.49). Ambos os autores usam o JDNs para entender o papel dessas
instituições. Dessa forma, para eles existem dois tipos de instituições: as
sócioeconômicas que têm a responsabilidade de organizar os interesses do setor
privado, e as instituições formais que têm como função agregar os interesses do
setor privado na arena pública e determinar a resposta do governo para o setor
(GARRET, LANGE, 1993, p.50).
A hipótese formulada por Garret e Lange é a de que “quanto melhor as
instituições socioeconômicas ‘performarem’ sob as mudanças ocorridas no mercado
global, maior é a latitude de os governos manterem as políticas que lhe interessam”
(GARRET, LANGE, 1993, p.53), ou seja, é a movimentação da instituição seus
sucessos que determinam o quanto os atores privados que compõe aquele grupo
apoiarão o chefe que poderá manter as políticas que mais próxima esta do conjunto
das preferências da instituição, como a estrutura das instituições segue um padrão
fixo para em seu desenvolvimento, mudar as políticas nas instituições é custoso e
dessa maneira a mudança dentro delas ocorre sempre no longo prazo.
O processo de mudança de políticas dentro das instituições é, portanto,
custoso, por buscarem seus próprios interesses qualquer alteração no status quo é
vista com maior cuidado levando um tempo longo para ser alterado, entender de
onde vem os interesses que formam as preferências das instituições, é importante já
que no limite, os governos centrais recorrem a entes para justificarem suas posições
e decisões a respeito de determinadas matérias, como é o caso das mudanças
climáticas.
Sprinz e Weib (2001) entendem que existem duas maneiras de explicar os
interesses das instituições: a primeira é através da via interest-based explanation of
international environmental policy (SPRINZ, WEIB, 2001, p. 69) onde é possível
deduzir a posição de cada país a partir de informações de vulnerabilidade ecológica
e os custos de abatimento que cada um deles pode ter na medida em que passam a
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tentar resolver o problema. O quadro 1 abaixo mostra a tipologia de países
dependendo da vulnerabilidade e dos custos:

Quadro 1: Tipos de países de acordo com Vulnerabilidade x Custos

Vulnerabilidade ecológica
baixa

alta

baixo

Bystanders

Pushers

alto

Draggers

Intermediates

Custo de Abatimento

(Sprinz e Vaahtoranta, 1994, p. 81, MIT)

Quanto mais vulnerável um país quanto às consequências das mudanças no
clima, mais esse país vai se comportar como um pusher e demandar por acordos
internacionais com metas de redução de emissões mais substantivas. Este é o caso
típico dos países insulares, por exemplo (SUSTEIN,2008, p.1682). Os países que
possuem altos custos de abatimento e baixa vulnerabilidade ecológica se encaixam
na categoria de tipo draggers. Estes países possuem custo benefício mais favorável
se perseguirem um acordo de redução de emissões bastante baixo já que sua
vulnerabilidade ecológica não os coloca como principais vítimas do aquecimento
global. Os EUA representam essa posição, são um dos principais emissores dos
gases GHGs e seus custos de abatimento para combater as mudanças no clima
significam uma mudança expressiva em como este país concebe e coloca em
prática o seu crescimento econômico (SPRINZ,WEIB, 2001, p. 77).
O negociador com alto custo de abatimento e alta vulnerabilidade ecológica
encaixa-se no caso da China. O país asiático possui alta vulnerabilidade ecológica
(DING et al, 2016, QIN, DING, 2016, KING et al, 2012) ao mesmo tempo em que
tem altos custos para se adaptar aos acordos climáticos. No limite, este país precisa
alterar boa parte de sua matriz enérgica para se adequar nos acordos internacionais
(WEINER, 2008, p.1808) no que diz respeito ao corte de emissões necessários para
barrar o aquecimento global e baixar os níveis de emissões que são aceitáveis. Na
tipologia de Sprinz e Weib (2001), a China seria o caso de um país intermediário.
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O negociador do tipo bystanders são aqueles países que nem possuem
grandes custos de abatimento e nem são tão vulneráveis ao problema do clima.
Portanto, “the interest-based explanation allows an initial understanding of the
possible positions taken by countries in the international environmental negotiations”
(SPRINZ E WEIB, 2001, p.69), os países nórdicos são um exemplo deste tipo de
países (ROSENDAL, 2000, p. 121)
A introdução de novas variáveis ao JDNs como a informação a respeito da
vulnerabilidade ambiental, e como a melhoria da inovação tecnológica pode mudar a
posição do país na negociação é um fator relevante. Melhorar a tecnologia significa
uma diminuição nos custos de adaptação. A diminuição nos custos traz uma reflexão
mais cuidadosa sobre o assunto já que, no limite, nem EUA e nem China negam a
gravidade e nem a extensão catastrófica que as consequências da mudança
climática impõem a todos.
A segunda explicação que mostra a capacidade de determinar como os
países irão melhorar os problemas relativos ao meio ambiente é a severidade dos
problemas ambientais e a saúde econômica do país. Estes incentivos são
complementados por externalidades ambientais positivas já que o ajuste estrutural
das economias acarreta uma redução agregada das emissões de gases de efeito
estufa (SPRINZ E WEIB, 2001, p. 70). Dessa forma para que um país possa estar
disposto a responder às questões climáticas é preciso verificar de que forma ele
combina os “aspectos socioeconômicos com a capacidade político – institucional”
(SPRINZ, WEIB, 2001, p. 70).
Quando os países sofrem uma atualização a respeito do seu estado de
vulnerabilidade em relação as consequências das mudanças climáticas já
internamente algumas ações começam a ser operacionalizadas para que uma
redução de emissões abra caminho entre as instituições formais e setor privado
(SPRINZ, WEIB, 2001, p. 70), utilizando o modelo descrito no quadro 2 abaixo
elaborado por Prittwitz os autores demonstram através dos pontos elencados um
método para determinar os “interesses estatais e como eles relacionam o
comportamento esperado dos agentes domésticos”
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Quadro 2:Tipos de interesses domésticos de acordo com os tipos de países
Interesses dos
poluidores

interesses das
vitimas

Ganhos de bem-estar
tem perda de
advindos da poluição
bem-estar
contínua (ex, setor de induzidos pelos
geração de nergia
efeitos da
elétrica que utilizam o
poluição (ex,
sistema de queima de devastação de
carvão para gerar
regiões
energia)
agricolas)
Tipo de pais

Dragger (ou lentos)

Pusher (ou
liders)

Interesses 3a parte
Capacidade que os
agentes tem de
monitorar, prover e
usar tecnologias de
abatimento de
poluição ou de
substituir o produto o
atividade altamente
poluidora.
Mais inclinados a
pushers

Elaborado pela autora com base em: PRITTWITZ, 1984, 1990 IN SPRINZ, WEIB, 2001.)

Para Sprinz e Weib os EUA Unidos estariam classificados como um
negociador do tipo dragger que sempre busca por acordos mais fracos. Caso seja
obrigado a negociar acordos que imponham uma redução através de instrumentos
vinculantes ele prefere sempre vetar. Por sua vez, a China, como não está
enquadrada nos países do Anexo I da Convenção Quadro sobre as Mudanças no
Clima, e portanto, não possui uma obrigação com redução de emissões, o país
asiático também não se empenha (pelo menos nas negociações internacionais) em
lutar por acordos com maior volume de redução de emissões.

Quadro 3 - Tipologia de China e EUA

Custos de
alto
abatimento
Tipo de país

baixa

alta

EUA

CHINA

Dragger

Intermediate

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

Portanto, segunda a tipologia desenvolvida pelos autores citados acima o
quadro 3 representa o enquadramento de China e EUA dentro desta lógica,
cruzando as informações contidas no quadro 2 a China estaria enquadrada na
coalizão domestica referente aqueles interesses que correspondem aos interesses
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das vítimas, conforme explicitado anteriormente estudos (DING, QIN, 2014 e DING
et al, 2014), já mostram como o país tem sofrido com as consequências da poluição
e do aquecimento global, ao mesmo tempo que o país cada vez mais sente sua
vulnerabilidade frente ás questões climáticas o custo para transformar essa situação
e investir em um corte de emissões do tamanho da necessidade do problema é
super custoso, já que no limite, o objetivo primordial do partido é continuar a tirar
milhões de chineses da miséria e acentuar o processo de industrialização no país.
No entanto, conforme demonstraremos no capítulo a seguir este paradigma
chinês de desenvolvimento econômico desenfreado mudou desde os últimos Five
Year Plan (FYP, sigla em inglês), entretanto segundo o quadro 3 o tigre asiático
estaria enquadrado nos interesses domésticos que tiram o seu bem estar a partir de
fontes altamente poluidoras, conforme exploramos anteriormente, uma das maiores
fontes de emissões de gases de efeito estufa em ambos os países é justamente a
queima de combustível fóssil, de certa maneira abundante em ambos os estados,
para atingirem (no caso da China) e consolidarem mais ainda (caso dos EUA) o
modelo de desenvolvimento econômico ainda vigente.
Por sua vez, os EUA seguem na posição de, por ter não a mesma
vulnerabilidade que a China de uma maneira global (em escala continental), ainda
que alguns estados, como a Califórnia e Nova Iorque, estejam mais suscetíveis ás
consequências climáticas em mudança, a capacidade de se adaptar as ditas
consequências, seguem sendo maiores que a da China, dentro deste quadro o
estado se encaixa na tipologia desenvolvida pelos autores citados a cima.
Porém, ainda que fatores econômicos do setor conservador em cada um dos
países seja predominante isto não é verdade para todo o período que vai de 1992
até 2009 e após 2009 até o ano de 2015 esta explicação ainda engessada dos
interesses domésticos não consegue explicar o resultado da COP 21 em Paris,
conforme demonstraremos no capítulo 3, até o ano de 2009 os interesses dos
agentes que tiravam o maior proveito econômico a partir de fontes poluidoras
conseguiram conformar a política climática tanto nos Estados Unidos, a partir de
diferentes atores tanto estatais quanto privado.
Na China a ala mais conservadora do partido continuava a predominar no
National Development and Reform Comission (NDRC, sigla em inglês), no entanto, a
partir de 2009 poderemos perceber como a entrada de líderes políticos mais pró
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meio ambiente aliado a já uma mudança na estrutura de aprendizagem e melhor
entendimento sobre o tema climate change, foram fatores que propiciaram um
fortalecimento da coalizão ambiental e, esta, após 2009 foi suficientemente capaz de
mudar o curso do processo da política climática em direção a uma mudança de rumo
mais acelerada.
Dada essa limitação teórica nas diferentes correntes, o que este trabalho
busca analisar é como as coalizões no nível doméstico – o Nível II do JDN,
influenciaram o processo político chinês e norte-americano para que estes países
fossem capazes de produzir um resultado ‘vencedor’ na COP 21 em Paris (2015).
Naquele momento, China e Estados Unidos, juntos, anunciam suas metas de
redução dos GHGs 25 . O anuncio foi bem recebido pelos estados que compõe a
UNFCC e pela comunidade civil de uma maneira geral (LAL, 2016, CHRISTOFF,
2016)

26

, num cenário que se demonstrava estagnado sem conseguirem um

substituto para o Protocolo de Quioto, um comprometimento de China e EUA
pareceram elevar os ânimos. Quais, então, seriam as

diferentes razões que

contribuíram no plano doméstico para que os dois gigantes emissores superassem
as suas diferentes de décadas e prosseguissem com a questão dando nuances de
um avanço na agenda climática global?
Para esta análise das mudanças pela qual passaram os conjuntos de win-sets
domésticos dos EUA e China, utilizaremos o conceito de processo político
desenvolvido por Paul Sabatier (1999). Como foi possível à China e Estados Unidos
cooperarem, primeiro através de acordo um bilateral - o Joint- Statement celebrado
em 2009, para então assumirem a liderança no avanço da política climática global?
Como os incentivos para uma reconversão da economia de cada um desses países,
hoje ainda caracterizadas como intensivas em carbono pavimentaram o caminho
para uma economia de baixo carbono? Através de uma análise comparada entre
dois momentos históricos, antes e após a COP 15 (Copenhague em 2009),
25

2

A China se comprometeu em (1) reduzir as suas emissões de CO até o ano de 2020 entre 60 65% e (2) aumentar sua matriz energética a partir de fontes renováveis em 20% até o mesmo ano.
Comparado com o seu comprometimento na COP 15 houve um aumento de 20% de
comprometimento referente ao item (1) e de 5% referente ao item (2). No caso dos EUA, houve um
aumento de aproximadamente 10% referente ao corte de emissões totais de gases de efeito estufa,
se ainda os países tivessem permanecido na mesma posição que estavam em Copenhagen.
26
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demonstraremos quais são as coalizões, e como estas se comportaram, no plano
doméstico, para reduzir as emissões dos gases de efeito e assim reverberar na
política internacional climática do Estado no Nível I da negociação internacional.
O processo político envolve um conjunto complexo de elementos que
interagem ao longo do tempo (SABATIER, 1999, p. 3). Diferentes atores atuam com
um interesse específico. Para Sabatier, praticamente todos os indivíduos podem ser
considerados um ator político e fazerem parte de uma Advocacy Coalition. Essas
coalizões são “compostas por pessoas de várias organizações tanto governamentais
quanto privadas que compartilham um conjunto de crenças normativas e causais e
que se engajam em uma forma, não trivial, de atividade coordenada através do
tempo” (SABATIER, 1999, p.120). Podem ainda ser atores coletivos, fazerem parte
tanto do setor privado quando do setor governamental, ou do Terceiro setor.
Com o foco na mudança política de longo prazo, entre 20 e 40 anos
(SABATIER, 1999, p.3), o autor se debruça em como a interação entre as diferentes
coalizões dentro de um estado formatou o caminho para que a referida mudança
pudesse ocorrer. A mudança na política, portanto, acaba por se tornar uma função
entre a “competição entre os subsistemas e eventos fora dos subsistemas”
(SABATIER, 1999, p.9), o sistema de crenças dos indivíduos que compõe as
coalizões vai se compartimentando em pequenos sistemas onde as crenças ao
mesmo tempo que vão se mesclando vão se tornando cada vez mais especificas e
moldando o verdadeiro objetivo a ser perseguido por determinada coalizão.
É a partir desta interação continua de contextos através de pessoas e
instituições que as coalizões são fortalecidas e permanecem mais ou menos
estáveis, sendo assim, conforme aponta Sabatier “a ferramenta gasta bastante
tempo mapeando sistemas de crenças das elites políticas e analisando as condições
sob as quais a política acontece (SABATIER, 1999, p.9, tradução livre).
O subsistema é o “domínio” ou a área de preocupação que os diferentes
atores operam dentro das esferas pública e privada. No caso deste trabalho a área
de domínio específica é aquela que diz respeito ao processo de mitigação das
mudanças climáticas. Os atores que serão apontados dentro deste subsistema são
aqueles que influenciam a política pública dentro do domínio específico (SABATIER,
1999, p. 119). Para tanto, e esta é uma novidade interessante do framework
desenvolvido por Sabatier, jornalistas, pesquisadores, e analistas políticos são
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atores relevantes dentro do subsistema já que eles contribuem para gerar,
disseminar e avaliar as ideias políticas (idem, 1999, p. 119). Além dos novos atores,
os atores tradicionais também desempenham o seu papel na alteração da mudança
na política do subsistema do qual fazem parte, sendo assim, permanecem os grupos
de interesse, agências reguladoras, comitês legislativos etc.
Cada coalizão é composta por um sistema de crenças e estas crenças estão
estruturadas de forma hierárquica, os níveis mais amplos e maiores são capazes de
constranger crenças mais específicas. O autor diferencia dois tipos de crenças: o
deep core que representa aquelas crenças que são compartilhadas em um nível
mais amplo como, por exemplo, a avaliação restritiva da liberdade individual versus
igualdade social; e as crenças do policy core que abarcam os compromissos básicos
normativos, representam os valores fundamentais da coalizão, como o aparente
trade off entre desenvolvimento econômico e proteção ambiental. Essas crenças
contribuem para estabelecer prioridades a respeito de que tipo de política
determinada coalizão vai preferir em detrimento da outra (SABATIER, 1999, p.
121,122). Para o autor, é justamente este último conjunto de crenças que vai unir de
forma mais forte os membros da coalizão, ou como afirma Sabatier, é a policy core
que representa a ‘cola’ das coalizões (SABATIER, 1999, p. 122).
As crenças de tipo deep core são aquelas que apresentam maior resistência
às mudanças, ao contrário das policy core, menos rígidas, e as que mais facilitam
uma mudança política (SABATIER, 1999, p. 122). Quando o conflito entre as
coalizões é iminente e o prognóstico é de difícil solução uma terceira parte chamada
de policy broker é acionada para realizar a mediação e trazer um compromisso
razoável entre as partes (SABATIER, 1999, p.122).
Para terem maior domínio sobre o processo político os membros das
coalizões, segundo Sabatier, procuram entender melhor o mundo para que assim
sejam capazes de levar mais longe os seus objetivos políticos (SABATIER, 1999, p.
123), através do
“processo de aprendizagem política que se refere a alterações
relativamente duráveis de pensamento ou intenções comportamentais que
resultam da experiência e/ ou nova informação e que estão diretamente
relacionadas com uma necessidade de revisão ou obtenção de objetivos
políticos” (SABATIER, 1999, p. 123, tradução livre).
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é que diferentes fatores podem alterar os recursos políticos que são os que darão a
real capacidade das coalizões em influenciar o processo político e, portanto, o seu
resultado. Mudanças socioeconômicas, por exemplo, são um dos recursos que
podem sofrer alterações forçando a coalizão a mudar o seu policy core. No entanto,
Sabatier afirma, que ainda que o policy – oriented learning seja capaz de alterar os
aspectos secundários do policy core beliefs, estes são fundamentalmente
vulneráveis as perturbações externas. Os subsistemas são os sistemas que tem
mais chances de alterar uma política do governo que já se encontra em andamento
(SABATIER, 1999, p. 123).
É este choque que acontece fora do subsistema que é capaz de alterar o
policy core, o autor segue afirmando que as coalizões resistem em mudar os
sistemas de crenças que as conectam (SABATIER, 1999, p. 125), perseguindo
pequenas mudanças que vão se demonstrando necessárias ao longo do tempo em
seus subsistemas. Esta dissertação se propõe a analisar as coalizões em defesa da
preservação ambiental e do desenvolvimento econômico formadas na China e EUA.
O objetivo é entender como os win-sets domésticos foram capazes de fazer com que
o próprio Estado nacional pudesse avançar com a política climática no âmbito
internacional. Para tanto, vamos seguir o roteiro proposto por Sabatier (1999):
1. Sobre as advocacy coalition analisaremos sua composição,
testaremos sua estabilidade e métodos de análise;
2. Modelo individual e estrutura do sistema de crenças;
3. Delimitaremos os subsistemas e buscaremos como este se
desenvolveu e interagiu com outros subsistemas correlacionados;
4. Como as coalizões se comportaram, ou seja, como tentaram
solucionar o problema da ação coletiva;
5. Como as coalizões utilizaram os múltiplos espaços
governamentais e quais estratégias usaram para influenciar a
política;
6. E como o processo de aprendizagem tanto entre coalizões como
em fóruns profissionais foram determinantes entre as coalizões para
que uma mudança na política acontecesse (SABATIER, 1999, p.
127).
No que se refere ao ponto 1 – a composição da advocacy coalition - o autor
afirma que, geralmente, os cientistas políticos mais “tradicionais” assumem que
representantes de agências governamentais, pesquisadores e jornalistas são “mais

69

passivos” ou politicamente indiferentes (SABATIER, 1999, p. 123). Porém, em
contrapartida, a estrutura do Advocacy Coalition enxerga nesses agentes membros
em potencial das coalizões pelo fato de partilharem um sistema de crenças similar
às da lideranças de grupos de interesse e de seus aliados nas instituições do poder
Legislativo (SABATIER, 1999, p. 127). Sabatier (1999) constatou, via survey, que os
cientistas, por exemplo, não são neutros, eles manifestam crenças e fazem parte de
coalizões (SABATIER, 1999, p. 128).
No caso ambiental, percebemos que estes agentes são, de fato,
determinantes para a disseminação de informações a todas as classes de indivíduos
e ONGs especializadas - Greenpeace, World Wide Fund, Climate Action Network.
Os cientistas produzem informações e as divulgam tanto junto à sociedade civil em
geral como junto a governos locais e nacionais, sem falar no esforço que fazem para
atuar junto às organizações internacionais formais, de caráter intergovernamental.
No ponto 2 , a partir do momento em que as coalizões são formadas, e todos
os seus agentes identificados, temos que olhar para os subsistemas atuantes dentro
delas. Estes subsistemas podem ser caracterizados da seguinte maneira: maduros
ou nascentes. Quando o subsistema é maduro isso significa que o policy core
permanece estável por muito tempo, um período de ao menos uma década
(SABATIER, 1999, p. 129). Ao contrário, quando ele é nascente, mostra-se instável
ao longo do período citado.
Apesar da Advocacy Coalition assumir que os atores são racionais, a
ferramenta teórica se debruça principalmente nos aspectos cognitivos e na
psicologia social para determinar as crenças entre os indivíduos e dentro das
coalizões do que utiliza o conceito de racionalidade proposto pelo campo da
economia (SABATIER, 1999, p. 130). “Em particular, a ACF assume que as metas
são geralmente complexas e que as habilidades individuais em perceber o mundo e
os processos de informação perpassam por aspectos cognitivos e diversos
constrangimentos (SABATIER, 1999, p. 130, tradução livre) graças a este processo
de aprendizagem resultado das interações entre as diferentes coalizões, os policy
core, conforme posto anteriormente, tendem a sofrer mudanças em períodos de
aproximadamente dez anos ou mais, as mudanças ocorrem primeiramente através
de fatores parcialmente endógenos.
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É esta variedade de influências, tanto cognitivas quanto constrangimentos
diversos, a qual estão sujeitos os agentes que as mudanças vão encontrando
espaço, já que são as “crenças preexistentes que constituem as lentes pelas quais
os atores percebem o mundo (SABATIER, 1999, p. 131, tradução livre) que, no
limite, vão moldando sua estrutura de pensamento e ações e então mover o próprio
processo de condução política e alcance de metas dentro deste processo, os
agentes que estão identificados dentro de uma coalizão compartilham, em última
instancia, um conjunto de policy core beliefs que os mantêm conectados trabalhando
juntos.
Na realidade, Sabatier (1999) entende que cada indivíduo compõe uma
determinada coalizão. Ainda que esteja sendo constrangido por algum tipo de
arranjo institucional legal, existe espaço para a liberdade de ação e para ele receber
todo tipo de informação. Seria como dizer que nos momentos particulares que cada
indivíduo possui no seu dia-a-dia existe um campo inteiro de possibilidades onde ele
pode estar sujeito a receber perturbações externas causando dúvidas a respeito do
seu próprio sistema de crença particular. Ao mesmo tempo em que os arranjos
institucionais atuam sobre esse indivíduo, o seu próprio sistema de crença está
atuando sobre o seu posicionamento nos dois níveis. O possível conflito/e ou
contraste entre essas duas arenas (dentro do indivíduo, a psicologia e a cognição)
gera o que o autor chama de deep core beliefs, um sistema composto de premissas
básicas morais que cada indivíduo possui. Quando uma coalizão estável se forma
significa que os seus membros têm praticamente o mesmo ponto de vista no sentido
particular e geral sobre a vida.
No ponto 3 as policy core, são os aspectos mais pragmáticos destas
crenças morais que habitam o deep core. Então, uma coalizão que tenha como
premissa básica moral que os indivíduos em sociedade devem ter direito à saúde,
um meio natural propício para o desenvolvimento intelectual, social e econômico
digno se posicionara a favor de políticas públicas que mais estão voltadas a
preservação do meio ambienta em quantas matérias forem possível. Para os
membros desta coalizão é essencial que o meio ambiente seja preservado. Como é
justamente no meio físico que habitamos o local em que as relações de todos os
tipos ocorrem, colocar em risco este meio é fatal à própria espécie. Promover um
ambiente de convívio, com uma tomada de decisão orientada por esta visão de
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mundo, favorecerá com que os atores organizados em coalizão estabeleçam
orientações institucionais que vise perseguir publicamente esta premissa de defesa
da política de preservação ambiental.
Desta associação entre indivíduos e a necessidade de colocar em prática
suas premissas surgem os atores institucionais, o ponto 4. Através da influência
destes atores que a vida no meio social, ou, no conjunto da sociedade será afetada,
é nesta arena de ação que todo tipo de interação pode e irá acontecer, inclusive, e,
principalmente, entre coalizões que poderão se alinhar caso os aspectos do deep
core de cada uma delas combinem e venham a possibilitar um campo propício à
cooperação em matérias mais superficiais de seus policy core beliefs. Da mesma
forma, podem também conflitar e competir pelo espaço de influencinos rumos da
política.
Logo, o que define as características das policy core beliefs, conforme
Sabatier

(SABATIER, 1999, p. 132), é aquilo que é entendido como escopo e

tópico. O primeiro informa que a crença deve ser aplicada “virtualmente” a todos os
aspectos de uma política de subsistema (SABATIER, 1999, p. 132). O segundo
estabelece que este escopo deve pertencer a um dos assuntos do policy core.
Esses são os dois pontos sensíveis dentro dos preceitos normativos apontados pelo
autor “a orientação nos valores básicos prioritários e sua posterior identificação com
grupo/ entidades nos quais o bem estar é o ponto central da preocupação, por
exemplo, que vai propiciar um processo de junção entre as coalizões fazendo suas
crenças convergirem em determinado nível e a partir de então se aceitarem
mutuamente. Para Sabatier, é justamente o acordo que conforma ambos os
preceitos normativos (convergência entre os valores básicos com o tipo de meta que
a entidade persegue) que caracteriza uma Advocacy Coalition ”(SABATIER, 1999, p.
132). Isto posto, o que conforma o âmago da Advocacy Coalition é o policy core
beliefs, este acaba por se tornar o fator comum mais forte que une os membros que
compõem este grupo político.
Os subsistemas por sua vez, são compostos pelos policy core e pelos
secundary aspects. Estes dois campos devem ser considerados separadamente já
que é através dos secundary aspects que a mudança na política poderá ser
verificada mais tarde. O subsistema “precisa focar no grupo de pessoas e/ou
organizações que interagem regularmente em períodos de uma década ou mais
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como intuito de influenciar uma dada área de formulação política e a implementação
dentro de um domínio político (SABATIER, 1999, p. 135, tradução livre).
Conforme explora a introdução e o primeiro capítulo deste trabalho, os
motivos e os processos que conformaram as decisões na arena internacional e que,
de certa maneira, pareceram impedir o desenvolvimento de uma instituição global
incumbida de formular políticas e ações em busca de soluções para os dilemas
ambientais que enfrentamos hoje.
Ao mesmo o tempo propiciou que os estados discutissem a questão do clima,
por aproximadamente 20 anos, em particular, e a questão ambiental em geral, por
quase 40 anos. A temática ambiental já completa, então, 40 anos de inserção na
agenda internacional, será que podemos afirmar que os mesmos membros das
coalizões domesticas estão atuando não apenas no âmbito nacional de seu domínio
e subsistema? Será que existem indivíduos “contaminando” as coalizões formadas
por Estados no sistema internacional, ou são os arranjos das instituições formais de
coalizões domesticas que estão sendo capazes de, mesmo estando fora dos
arranjos governamentais dedicados ao assunto, influenciar fortemente as decisões
políticas ambientais em geral, e as mudanças climáticas, em particular?
É provável que as duas respostas sejam verdadeiras e a associação entre
esses dois elementos (coalizões domesticas e líder político, segundo o JDN de
Putnam) acabaram por trazer, ao longo desses anos, o entendimento maior a
respeito do assunto. Essa dinâmica teria gerado dentro de cada país a necessidade
de atuar mais pró - ativamente em defesa do meio ambiente. Assim como os atores,
no plano doméstico, passam pelo policy – oriented learning, os atores internacionais
também passam pelo mesmo processo, conforme o conceito formulado por Hedley
Bull (2002) de Sociedade Internacional Anárquica.
A partir de Bull (2002), os Estados com interesses comuns interagem em um
meio composto por regras, valores básicos como direito à propriedade, e
proporcionam um meio de aprendizagem mútuo entre eles, o que resultaria em um
ambiente internacional mais cooperativo do que competitivo. Ainda que não exista
um consenso a respeito de qual é a melhor solução - ou o tamanho da ambição com
que se deva tratar essa solução, os Estados sabem que o caminho mais eficiente é
a redução de emissões de forma drástica. O fato é que o plano doméstico contribuiu

73

para que estes atores sustentassem a questão ambiental como uma das questões
centrais da agenda internacional.
Como são os subsistemas que carregam a semente da mudança no processo
político, já que são mais fáceis de mudar,

podem ser caracterizados de duas

maneiras, ou são nascentes, processos em formação que possuem menos de 10
anos, ou maduros, aqueles que possuem mais 10 anos de formação. Quando um
determinado grupo dentro da coalizão se sente insatisfeito com os rumos que o
grupo maior, do qual ele faz parte está tomando, uma fissura surge no subsistema
abrindo espaço para a inserção de uma ideia dissidente podendo acarretar uma
mudança em todo o subsistema. Desta insatisfação especifica pode surgir uma nova
situação que irá trazer novos conceitos e fazer surgir novas questões (SABATIER,
1999, p. 136). Os subsistemas de diferentes coalizões interagem a todo momento
dando espaço para que um influencie o outro ou, até mesmo, sejam assimilados por
um terceiro subsistema (SABATIER, 1999, p. 137).
No que diz respeito ao comportamento da coalizão (Ponto 5), e como esta
unidade resolve o problema da ação coletiva, para o autor (SABATIER, 1999, p.
139) o problema é a heterogeneidade dentro da própria coalizão. No limite, a
heterogeneidade apresenta altos custos de transação, podendo até mesmo causar o
fim da própria da coalizão. No entanto, o próprio sistema de crença a qual os
membros da coalizão estão submetidos reduz estes possíveis custos de transação.
Dessa forma, a tentação em ser um free-rider é quase nula em um sistema onde
todos, levados por suas crenças, estão naquele grupo com o mesmo intuito.
Sabatier (1999, p. 141) também afirma que o sistema de crença
compartilhado deveria aumentar a disposição dos membros em distribuir os custos
de forma justa na medida em que todos perseguem objetivos comuns. Este seria
mais um motivo para que os indivíduos da coalizão se sentissem menos inclinados a
terem um comportamento do tipo free-rider. Segundo o autor, esta afirmação é
verdade para grupos cujos valores priorizam os bens comuns coletivos ao invés do
auto interesse material.
As coalizões vão buscar utilizar seus recursos de forma eficiente com o intuito
de influenciar a política do governo “para atingir os objetivos políticos de seus
respectivos policy core” (SABATIER, 1999, p. 142). Utilizando os recursos de forma
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ótima, as coalizões visam, segundo este ponto de vista, “utilizar seus recursos
eficientemente, isto é, produzir os melhores benefícios políticos para o custo
incorrido” (SABATIER, 1999, p. 142, tradução livre). Na prática, as coalizões atuam
em múltiplos níveis e esta interação é praticamente simultânea “em um esforço
constante em encontrar um campo que vai ser frutífero” (SABATIER, 1999, p.143,
tradução livre). Nesse contexto, as coalizões maduras tem mais chances de atuar
em diferentes frentes, esta atuação contribui para que cada vez mais as crenças que
conectam estes indivíduos se fortaleça e torne o grupo mais homogêneo
fortalecendo a própria coalizão a fim de torná-la mais apta em atingir os seus
objetivos (SABATIER, 1999, p. 143).
O processo de policy-oriented learning não apenas dentro de cada coalizão,
mas entre as diferentes advocacy coalitions - rivais ou não, é um fator que o autor
considera importante para a mudança política (SABATIER, 1999, p. 146). Conforme
apontado anteriormente, as coalizões atuam em múltiplos níveis, inclusive o que
Sabatier chama de fóruns profissionais. No entanto, estes fóruns são pouco capazes
de alterar a política, raro são os casos positivos. Para que um fórum desses seja
bem sucedido é necessário que todos os agentes que estejam participando de tal
evento estejam inseridos dentro de um contexto onde todos rejeitem a permanência
do status quo, ou seja, todos os participantes devem almejar alguma mudança em
algum nível (SABATIER, 1999, p. 146).
Por último, o ponto 6 trata da avaliação da mudança na política. A mudança
pode ter duas dimensões: 1. Major change, muda os aspectos da policy core de um
programa do governo; e 2. Minor changes, representa uma mudança nos aspectos
secundários (SABATIER, 1999, p. 147). Na verdade, são justamente as minor
changes ligadas aos aspectos secundários que acabam por culminar em policy
change. Mesmo que eventos externos sejam capazes de alterar a política se forma
mais efetiva, Sabatier afirma que estes acontecem raramente (SABATIER, 1999, p.
147).
Também a opinião pública pode desempenhar um papel positivo no que diz
respeito a uma alteração nas prioridades gerais de um determinado programa
político. As mudanças climáticas, ou no caso das espécies da fauna e flora em
extinção, por exemplo, são questões que apresentam uma sociedade civil engajada
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em, no mínimo, acompanhar os processos políticos relacionados à sua resolução
(SABATIER, 1999, p. 148). O consenso acaba por se tornar primordial, de certa
maneira, já que em última instância, ajuda a instituir a mudança na política, tendo a
ciência de que todos os membros da coalizão concordam com a mudança, não
existem impeditivos para que ela não ocorra (SABATIER, 1999, p. 148-150).
Sobre o consenso, Sabatier afirma, que para que os membros concordem
plenamente em uma matéria e decidam alterar o status quo ou a política devem
existir questões empíricas razoáveis e importantes que poderão ser usadas para
alterar crenças ou ao menos apontar direções ou áreas de incertezas facilitando,
desta maneira, o compromisso (SABATIER, 1999, p. 150). Quando o consenso é
possível, e acontece a mudança na política, o resultado é um compartilhamento de
poder entre as diferentes coalizões (SABATIER, 1999, p. 150).
As vantagens que a o conceito de Advocacy Coalition traz para a dissertação
se concentra principalmente na noção do sistema de crenças que cada membro da
Advocacy Coliation possui para, em seguida, juntos, construírem e fortalecerem a
própria coalizão. Os arranjos institucionais legais possuem algum tipo de controle
sobre as decisões e preferências dos indivíduos, entretanto não podemos afirmar
que eles são o que determina as ações de cada grupo político, ou seja, da própria
coalizão. Tentar influenciar o processo político significa tentar fazer valer as suas
crenças no âmbito individual e coletivo. As instituições são elementos essenciais na
tomada de decisão, no entanto, os indivíduos também são, e é constante e contínua
a interação entre estes dois níveis.
Após apresentar a abordagem teórica do JDN (PUTNAM, 1988; 1993) e de
Sabatier (1999) a respeito da advocacy coalition, que serão utilizadas para a análise
da questão climática entre China e Estados Unidos, a parte empírica deste trabalho
irá se concentrar na identificação das coalizões, e como homogeneidade dentro do
grupo propiciou e propicia novos caminhos para que cada país possa lidar com o
combate ao aquecimento global.
O período de análise escolhido é o de 1992 até 2009, e de 2009 até 2015. O
ponto de partida é a criação da UNFCC. Em primeiro lugar, vamos analisar as
advocacy coalition que começaram a se formar, ou as que por ventura já existiam,
para tratar da questão do clima. Em seguida, discutiremos a sua estabilidade até o
ano de 2009, utilizando como referência a COP 15 (Copenhague), considerada um
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fracasso por muitos pesquisadores e sociedade civil em geral (CHRISTOFF, 2010,
BODANSKY, 2010, DIMITROV, 2010). Por fim, analisamos a capacidade que estas
coalizões tiveram de transbordar a influência doméstica e mudar o resultado do
Nível I da negociação internacional, entre a COP 15 e o resultado da COP 21
(2015), considerada um avanço da agenda climática internacional (CHRISTOFF,
2016, KINLEY, 2016, FALKNER, 2016).
A partir desta divisão temporal, analisamos dois tipos de coalizão: a que
defende o desenvolvimento econômico e a coalizão de proteção ambiental. Dentro
destas duas coalizões vamos alocar os indivíduos que fazem parte de governos
subnacionais, as empresas privadas, representantes da sociedade civil e membros
de agências de governo, além de tentar identificar se existem policy broker, ou seja,
os mediadores externos legais que mediam as possibilidades de um compromisso
aceitável entre as duas coalizões.
O próximo passo é identificar os locais que estas duas coalizões atuam na
busca em influenciar

o processo político de tomada de decisão referente as

mudanças no clima, conforme demonstraremos no capitulo que se segue, diferentes
atores alocados nas coalizões trabalham tanto em suas arenas privadas quanto em
seus campos de influencia a nível estadual e federal para direcionar a política
climática de China e Estados Unidos, o que resultado é que a constante interação
entre os diversos níveis tanto no plano doméstico quanto nas reuniões em fóruns
internacionais possibilitaram uma caminhada em direção a mudança de rumo nos
moldes atuais de desenvolvimento econômico e em busca de uma solução para o
problema.
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CAPÍTULO 3 – COALIZÕES DOMÉSTICAS E POLÍTICA CLIMÁTICA.

Um encaminhamento para a questão climática através da arena multilateral
intergovernamental do sistema ONU indicou, pelo menos até a COP 21 em Paris,
baixa efetividade. Ao mesmo tempo, a importância de uma análise voltada à
dimensão doméstica ajuda a compreender as mudanças no processo político mais
geral. Dividida em três níveis (instituições em âmbito federal, estadual e grupos de
interesse), a análise responde às perguntas a respeito de como os dois grandes
emissões de CO2 (China e EUA) trabalharam internamente para que uma redução
de suas emissões fosse um fato real e não uma aspiração a ser atingida por metas
definidas através da UNFCCC.
O nível federal compreende as instituições em nível nacional com capacidade
de regulamentar a emissão dos gases de efeito estufa e que possuem mecanismos
de enforcement para serem aplicados quando os agentes privados e estaduais não
cumpram com as metas estabelecidas, neste caso, a maior parte das sanções se
concentra em multas e advertências. Em nível subnacional estão os executivos
estaduais, pois, também possuem autonomia decisória para incorrerem em
melhores ações, tanto no que se refere à poluição do ar, em geral, e com as
mudanças climáticas em particular, além da própria legislação do estado.
Os grupos de interesse, por sua vez, são o ponto realmente sensível. Neste
trabalho, o setor de geração de energia elétrica é analisado na China e EUA por ser
um dos grandes vilões das emissões de gases de efeito estufa. Em ambos os países
o setor de energia elétrica é o mais intensivo em carbono seguido da emissão via
veículos automotores27.
Dois tipos de coalizões serão aplicadas a ambos os países. A Coalizão
Ambiental, traz aqueles atores que estiveram mais ativos no que diz respeito às
mudanças climáticas e sempre buscaram influenciar a política nacional para que
uma legislação com metas de reduções ambiciosas fosse implantada. A Coalizão
Pró-Desenvolvimento econômico, pelo contrário, manteve-se relutante e tentou
impedir que esse tipo de legislação fosse aprovada. A preocupação primordial dessa

27

States, cities, and businesses leading the way: a first look at descentralized climate commitments in
the US. The Climate Group, NewClimate Institute. Setembro,2017, p.5. Climate Change and
Development in China e decades of UNDP Support. UN, p. 16-17,2012. Acesso em: 01/10/2017.
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coalizão se concentra em manter o status quo e aceita apenas mudanças discretas
e de longuíssimo prazo.
A participação ativa dos dois maiores emissores, China e EUA, é decisiva
para que o problema da mudança climática seja combatido e mitigado. Ambos os
países são responsáveis por aproximadamente 40% das emissões dos GHGs
(Greenhouse Gases) lançados na atmosfera (CHRISTOFF, 2010). Tamanha é a
importância de ambos os atores que apenas um engajamento entre eles pode trazer
uma solução para a mudança climática.
Entretanto, apesar da gravidade do problema, o que se pôde perceber com o
passar das COPs foi um engajamento tímido por parte dos países em direção a uma
solução contundente da questão climática. E, ainda que todos os estados
reconheçam a gravidade do problema e de suas consequências para a vida na terra,
muitos Estados primam pela defesa de seu desenvolvimento econômico,
principalmente os países em desenvolvimento.
Buchner e Carraro (2006) afirmam que os EUA é, com certeza, um país chave
para qualquer acordo que venha a substituir o Protocolo de Quioto. Os autores
sugerem que a competição bilateral entre os dois países seria um forte incentivo
para que ambos fossem capazes de atingir as suas próprias metas de redução. A
partir desta perspectiva eles analisam como uma possível entrada da China em
novos acordos ambientais relacionados ao clima com metas reais de redução de
emissões poderia gerar incentivos econômicos para que os EUA mudassem sua
posição e cooperasse em um acordo climático.
Tomando seriamente a hipótese de Buchner e Carraro (2006), percebe-se
que, de fato, houve um deslocamento do processo decisório das arenas multilaterais
intergovernamentais através das COPs para uma coalizão bilateral entre os dois
países. Esse deslocamento teria se consubstanciado com o anúncio do JointStatement em 200928, antes ainda da COP 15 em Copenhague.
No processo de negociação intergovernamental através da UNFCCC – com
exceção da COP que aconteceu em Paris – EUA e China, se esquivaram
28 O US-China Joint Statement foi assinado entre China e EUA em 2009, logo após a assinatura do
Acordo de Copenhagem, ambos os estados perceberam que uma solução entre as partes via ONU
não seria possível naquele momento, os compromissos firmados entre os Presidentes Barack Obama
e Hu Jintao, versavam não apenas aos assuntos comuns como economia, tecnologia e segurança
como também reservaram um espaço considerável para as questões ambientais e principalmente ao
combate as mudanças climáticas. http://china.usc.edu/us-china-joint-statement-november-17-2009
acesso em 12/10/2016. https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/09/25/us-china-jointpresidential-statement-climate-change Acessado em 12/05/2016.
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constantemente em assumir essa responsabilidade. A não ratificação de Quioto
pelos EUA (CHRISTOFF, 2010, BUCHNER, CARRARO, p.64, 2006. KOEHN, 2008.
MARGARIDO, p.172, 2014) já era um indicativo claro dessa posição. Quase oito
anos depois, a Alemanha, para que o acordo fosse assinado, teve que negociar com
a Rússia para que o Protocolo pudesse entrar em vigor29.
Da mesma forma, aponta Christoff (2010), a delegação chinesa em
Copenhague na COP 15 (2009), aparentemente interessada em frustrar o progresso
das negociações, fez com que o Premier chinês Wen (CHRISTOFF, p.639, 2010)
enviasse a uma reunião com os principais líderes da Conferência “o vice primeiro
ministro do ministério das relações exteriores , He Yafei, para representa-lo em uma
reunião que estariam chefes de estado”(CHRISTOFF, p.639, 2010). Nas reuniões
posteriores, novamente o Premier enviou um funcionário de ainda menor posição
para um reunião onde o próprio presidente Obama estava presente (CHRISTOFF,
p.639, 2010).
O comportamento apresentados acima são indícios inequívocos de que
ambos países não estavam dispostos a aceitar os termos de um acordo
intergovernamental multilateral através do sistema ONU. Negociar na ONU significa,
no âmbito da Assembleia Geral, que os 192 países que a compõe devam chegar a
um consenso. Cada país representa um voto e todos têm direitos iguais de estarem
ali representados30. O problema da regra decisória é, assim, um grande obstáculo à
evolução das negociações ambientais em geral, e das mudanças climáticas em
particular.
Outro problema comumente associado às questões ambientais diz respeito à
ação coletiva (OLSON, 1965). A questão climática vista pelo prisma das Relações
Internacionais está associada ao comportamento dos free-riders ou daqueles
agentes que se comprometem com a redução de emissões e, eventualmente,
assinam o acordo internacional mas não arcam com os custos da mudança. Como a
estabilidade climática é considerada um bem público global (WOOD, 2011), não é
possível excluir o acesso aos benefícios da redução das emissões por parte de
todos os países. Dessa forma, a mudança climática assume um caráter de Recurso
29

HOVI et al., Why the United States did not become party to the Kyoto Protocol: German,
Norwegian, and US perspectives. European Journal of International Relations, Noruega, 2010, p. 129150.
30
https://www.un-ngls.org/pdfs/DMUN_Book_PAO_WEB.pdf
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de Uso Comum (ou Common Pool Resource) onde existe rivalidade no consumo
(uso) do bem, mas a exclusão de países beneficiários não é exequível.
Como a lógica da negociação via fóruns internacionais está conectada, de
certa maneira, com a questão econômica e seu conceito tradicional de bem estar, a
grande maioria dos países defendem que o desenvolvimento econômico deve ser
priorizado e que, portanto, é preciso garantir o direito de emitir poluentes.
Na abordagem da teoria dos jogos, com frequência a questão do clima é vista
como um dilema dos prisioneiros (WOOD, 2011, p.4), onde a cooperação é
impossível pela falta de informação, o que impede os países de enxergarem uma
saída. Na realidade, o Dilema do Prisioneiro, aplicado ao meio ambiente, transformase em uma Tragédia dos Comuns31 (HARDIN, 1968). Nele, os pastores de ovelhas
ocupam áreas comuns da aldeia para a produção de lã. Com o tempo, percebem
que há incentivos a produzir mais ovelhas, aumentar a produção e os ganhos das
famílias.
Contudo, a expansão das áreas comuns de pastagem chega a um limite e
coloca em risco a sobrevivência de toda a aldeia. Da mesma forma, a falta de
comunicação e informação entre os pastores coloca em risco aquele ‘modelo’ de
produção.
Elinor Ostrom (1990) explica que a tragédia pode ser superada pelo desenho
de um arranjo institucional que ofereça incentivos à provisão da informação, ao
reconhecimento dos jogadores em arenas de negociação, e a mecanismos de
monitoramento para o compliance individual, a fim de garantir com que o resultado
final seja aquele definido pelo grupo de países. Evita-se, ainda, o comportamento
carona (free-rider) porque o arranjo institucional define previamente quem pode
participar da instituição em tela. Com monitoramento, verificação e sanções top
down, os países são disciplinados a cumprir as regras e assim garantir o resultado
final, ou seja, aquele onde todos os países reduzem as suas emissões de gases de
efeito estufa.

31 Segundo o autor que popularizou o termo, Garrett Hardin (1968), a Tragédia dos Comuns diz
respeito ao comportamento dos indivíduos que em uma dada situação preferem agir baseados em
seus próprios interesses e de forma contrária ao interesses de toda a comunidade. Sob uma
abordagem institucionalista, Elinor Ostrom (1990) propõe um recorte alternativo à Tragédia dos
Comuns. Segundo Ostrom (1990), quando os agentes são colocados em situações onde o diálogo é
possível, e a provisão de informação acontece, os estados preferem cooperar e atingir um resultado
minimamente ótimo para as partes envolvidas.
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A teoria da ação coletiva (OLSON, 1965) preocupa-se ainda com o número de
jogadores. Em uma mesa de negociação com 192 países não é difícil prever que os
interesses e objetivos sejam muitos distintos. Existem países que são radicalmente
contra qualquer acordo que possua metas de redução de emissões juridicamente
vinculantes, ou seja, um acordo com capacidade de punir aqueles que não
cumprirem com as regras estabelecidas (SUNSTEIN, 2008, DIMITROV, 2010).
Isso acontece por que é comumente aceito que os países possuem
responsabilidades diferentes em relação à redução das emissões. Os países
desenvolvidos são, na verdade, os grandes responsáveis pelos níveis dos gases de
efeito estufa (SUNSTEIN, 2008) que estão acumulados na atmosfera, um efeito do
processo de industrialização. Desta maneira, os países em desenvolvimento se
recusam a ratificar um acordo que possua metas de redução de emissões para eles
também, e o argumento é o de que se eles reduzirem suas emissões no presente
isso os prejudicaria em seu desenvolvimento econômico e eles estariam sempre
atrás dos países desenvolvidos.
Apesar de concordarem com as metas de redução para os países que são
considerados vulneráveis, elas devem, primordialmente, ser voluntárias e os países
desenvolvidos deveriam financiar formas de energia limpa, transferência de
tecnologia que contribuísse para a redução das emissões, entre outras ações, para
que eles

(os países pobres e em desenvolvimento)pudessem desenvolver suas

economias de forma sustentável a fim de contribuir para a redução global das
emissões dos gases (DIMITROV, 2010).
Este impasse nas negociações internacionais (DIMITROV, 2010, SUNSTEIN,
2008, WOOD, 2011) impossibilitou que um acordo mais ambicioso, de redução de
emissões, fosse levado em consideração. Uma das formas de solucionar a questão
seria colocar os dois principais emissores da atualidade (SUNSTEIN, 2008), EUA e
China, em um processo negociador em busca de um acordo bilateral a fim de
limitarem suas emissões de CO2.
O acordo bilateral seria uma forma de incentivar os outros países a buscarem
reduzir suas emissões, tendo em vista uma aproximação de ambos os países, o que
se entende é que estando os dois emissores principais engajados, os outros
jogadores se sentiriam mais incentivados a cooperar também. Se observamos as
posições dos países tanto nas COPs quanto em documentos nacionais a respeito
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das consequências e gravidade que as mudanças no clima representam32 ambos os
países concordam que de fato, a questão é séria e precisa ser solucionada o mais
rápido possível, entretanto, tomar decisões contundentes de maneira rápida poderia
prejudicar o andamento das suas respectivas economias. Dessa forma, uma
aproximação bilateral entre os dois países não só era uma solução mas também
figurava com grandes chances de acontecer (WEINER, 2008).
A formação do Joint-Statement e do US-China Climate Change Working
Group (CCWG) foram a resposta bilateral que fortaleceu o entendimento e as ações
entre os dois países. Os incentivos que o tigre asiático necessitava para que
pudesse responder mais prontamente aos desafios da mudança climática, e o
aumento de informações a respeito da sua vulnerabilidade (SPRINZ E WEIB, 2001)
fez com o que China estivesse mais engajada em lidar com as questões climáticas
de forma mais pragmática e assertiva.
Certamente, a mudança na posição chinesa atendeu a uma demanda dos
EUA, país que nunca aceitou com que o gigante asiático não possuísse metas
obrigatórias de redução de emissões. Os Estados Unidos argumentam que caso se
comprometessem, sozinhos, com metas de redução de CO 2, o compromisso traria
impacto negativo em sua economia, atingindo o bem estar de seus cidadãos.
Por sua vez, a China argumenta que os EUA são os maiores responsáveis
pelo problema e que sua obrigação em mitigar as consequências devem ser
maiores, e que por estarem em posição de desvantagem em relação ao seu
desenvolvimento econômico sua prioridade é tirar milhões de chineses da miséria
(lISOWSKI, 2010). Ambos os países também divergem sobre o cálculo acerca das
metas de redução de emissões, basicamente se devem incidir per capta – posição
defendida pela China - ou se pelas emissões absolutas (aquelas acumuladas
durante os anos) posição defendida pelos EUA (SUNSTEIN, 2008).
Apesar da complexidade da questão, autores como Buchner e Carraro (2006)
confirmam que um acordo bilateral entre ambos não é impossível, concordando com
as previsões de Sunstein, “desde que os EUA e a China normalizaram sua relação
32

Para maiores informações a respeito da trajetória de cada um dos países nas COPs consultar:
MOREIRA, Helena Margarido, A formação da nova geografia política das mudanças climáticas: o
papel de Estados Unidos e China. Universidade de São Paulo, 2015. Tese de doutorado defendida
junto ao Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas.
https://www.epa.gov/climate-indicators
acesso
em
28/10/2017.
https://obamawhitehouse.archives.gov/energy/climate-change acesso em 28/10/2017.
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diplomática nos anos 70, cooperação ambiental, cientifica e tecnológica tem figurado
entre as relações principais dos dois”(BUCHNER, CARRARO, 2006, p.75, tradução
livre). Os autores também afirmam que em 2002 os presidentes da China e EUA
formaram um working group para pesquisar a respeito das mudanças climáticas, o
que seria um indício de uma pré-disposição de ambos a tentarem um acordo para
combater o aquecimento global.
Sabe-se ainda que o movimento climático acontece em diferentes dimensões
sociais (KOEHN, 2008), tanto em nível privado quanto público. O que se busca
entender através de um recorte de Relações Internacionais é como as instituições
governamentais podem induzir os agentes a aderir às regras, ou seja, cumprirem
com os incentivos à redução de emissões, resolvendo o problema de forma objetiva.
Até aqui os argumentos utilizados indicam que este tipo de análise não é
absolutamente verdade, já que no limite, os Estados soberanos não estão sendo
efetivos em atingir esse propósito(DIMITROV, 2010).
Entretanto, se a COP 21 trouxe à tona uma nova nuance de cooperação
através do anúncio conjunto do corte de emissões de EUA e China, individualmente,
cada um dos países apresentou seus números. A China se comprometeu a atingir
seu pico de emissões até 2030, e os EUA se comprometeram em reduzir suas
emissões em até 28% até o ano de 2025 33 . Fatores domésticos específicos
contribuíram para a decisão dos governos. Por esse motivo, identificar e entender a
posição das coalizões domésticas vai contribuir para que possamos compreender
como o resultado da COP 21 foi atingido.
O primeiro período vai de 1992 até 2009, ele corrobora a capacidade das
coalizões domésticas de influenciar o processo político interno e que culmina na
COP 15 de Copenhague, considerada um fracasso climático, já que os países
aprovaram apenas uma declaração política e não conseguiram dar continuidade ao
protocolo de Quioto, previsto para ser revisado já em 2011. O segundo período vai
de 2009 a 2015, ano que aconteceu a COP 21 em Paris, considerado um acordo
que representa um avanço na agenda climática internacional.
Encontra-se, abaixo, na figura 2 e 3, a linha do tempo de quem eram os
governantes no recorte temporal proposto por este trabalho. Conforme abordamos

33

http://cait.wri.org/indc/#/profile/United%20States%20of%20America
http://cait.wri.org/indc/#/profile/China acesso em 27/10/2017.
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no capítulo 2, o governante desempenha um papel essencial em manejar o win-set
doméstico e incorporá-lo à barganha internacional:
Figura 2 – EUA: Coalizão por Presidência

1992
• Presidente:
George W. Bush
(Republicano)
• Coalizão Pródesenvolviment
o econômico

2009
• Presidente:
Barack
Obama
(Democrata)
• Coalizão
Ambiental

2015
• Presidente:
Barack
Obama
(Democrata)
• Coalizão
Ambiental

Elaborado pela autora, 2017

Figura 3 – CHINA: Coalizão por Presidência

1992
• Presidente: Jiang
Zemin
• Coalizão Pró
desenvolvimento
econômico. *

2009

2015

• Presidente: Hu
Jintao
• Coalizão
Ambiental. **

• Presidente:
Xi Jinping
• Coalizão
Ambiental.***

34 *,**,***
Elaborado pela autora, 2017

É possível observar que a partir de 2009, em ambos os países, os
presidentes estiveram inclinados a uma política nacional com um viés mais próclima, ainda que poucos avanços pudessem ser constatados nas negociações
34 Como a formação governamental chinesa parte de um governo com processo decisório
centralizado, para determinar a posição do presidente em exercício nos momentos descritos acima,
utilizamos como referência o Five Year Plan (FYP), que consiste em um plano de desenvolvimento
nacional de 5 anos que todos os presidentes devem perseguir. Os FYP de 1990 – 2005, embora
constassem com algum tipo de incentivo para um desenvolvimento sustentável, primordialmente
contou com uma ênfase acentuada no rápido desenvolvimento econômico legando ao segundo plano
ações
especificas
para
combater
as
mudanças
climáticas
(http://www.undp.org/content/dam/china/docs/Publications/UNDP-CH-EE-Publications-ClimateChange-and-Development-in-China.pdf acesso em 27/09/2017)
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internacionais, especialmente no tocante a compromissos juridicamente vinculantes
no plano internacional. Porém, ao mesmo tempo, estes presidentes, em suas
legislações internas, e outros meios de atuação direta na sociedade, buscaram
implementar ações para mitigar as emissões dos gases de efeito estufa.

3.1. Os EUA e as Mudanças Climáticas

A questão climática nos Estados Unidos é um tópico que permanece sensível
em todos os níveis, por ser o maior emissor histórico de CO 2 e também o maior
emissor per capta de gás carbônico (CHRISTOFF, 2010). É possível abordar o tema
a partir de diferentes recortes teóricos. Se abordarmos como um dilema dos
prisioneiros os EUA preferem manter a posição de poluir, pois, prevendo o passo da
China ela também teria o incentivo de free-rider (WOOD, 2011,) ou ainda, pode-se
abordar a posição americana sob uma óptica teórica baseada na repetição do jogo
(em âmbito internacional que transbordou para o nível nacional), que pode gerar
mais cooperação entre os atores. (WOOD, 2011, p. 12)
Entende-se ainda a questão ambiental sob um viés mais construtivista que
tem como proposta principal entender como os atores passam a conceber suas
questões através do tempo e das experiências geradas entre as interações que
acontecem entre os diferentes atores. Este tipo de convivência desenvolve entre os
agentes

correspondentes

confiança

mútua

e

acúmulo

de

informações

e

conhecimentos que se tornam cruciais para que a cooperação seja atingida de forma
natural (RUGGIE 2002) o conhecimento passa a explicar o comportamento dos
estados na esfera internacional. Até aqui, no plano teórico nos falta ferramentas para
explicar a mudança de comportamento do país, aqui vamos nos concentrar na
análise das instituições domesticas federais e privadas e os governos subnacionais.
Em 1970 nasce o Clear Air Act que tem como objetivo principal o controle da
poluição do ar, esta é uma lei federal que permite aos órgãos ambientais – mais
especificamente a EPA (Enrivonmental Protection Agency) – estabelecer padrões de
qualidade do ar para proteger a saúde pública e o bem estar dos indivíduos. Dois
anos mais tarde, em 1972, a lei Clear Water Act entra em vigor para regular a
qualidade da água e como os poluentes são descartados.
A EPA é a agência que regula e incentiva os estados a lidarem com a questão
climática de forma mais contundente, a própria agencia acaba enviando planos de
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ação que devem abarcar os parâmetros determinados pela agência e assim
atingirem os níveis de qualidade do ar estipulado. No nível federal de análise foi
escolhida a EPA para compor a coalizão ambiental, graças a um ato do então
presidente Barack Obama, à inclusão do CO2 foi colocado na lista de gases que
devem ser observados e ter sua emissão limita foi o esforço do presidente Obama,
que a agência foi autorizada a regulamentar os GHGs dentro das normas já
existentes na agencia.
A Agência desempenha um papel fundamental para que os estados menos
dispostos a tratar da questão ambiental cumpram, ao menos, regras básicas de
redução de emissões.
Os estados da Califórnia, Nova Iorque e Washington compõem a Coalizão
Ambiental no nível estadual. De fato, como aponta Thomson (2014), estes atores
são uma alternativa real para que os estados, no plano federal, possam atingir o
compliance obrigatório para que as reduções alcancem os compromissos
anunciados pelos EUA. O setor de energia compõe o nível de análise reservado
para os grupos de interesses. Abaixo, referenciado no quadro 4 estão a as coalizões
com os seus respectivos grupos elencados e de acordo com cada nível o qual
iremos trabalhar.

Quadro 4. Coalizões domésticas - Estados Unidos da América
Coalizão Pró desenvolvimento
econômico
Governos
Governos
Setor de
Governo
Setor de
Governo
SubSubEnergia
Nacional
Energia
Nacional
Nacionais
Nacionais
X
Califórnia
louisiana
Carvão,
Carvão, Gás
Gás
Natural,
Environmental
Nova Iorque
Carolina do Sul
Natural,
Congresso
Nuclear,
Protection
Nuclear,
Americano
Fontes
Agency
Fontes
Whasington Renováveis
Virginia
Renováveis
Coalizão Ambiental

Elaborado pela autora, 2017.
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3.2. Nível Federal - Environmental Protection Agency (EPA)

Neste nível de tomada de decisão, alguns atores são especialmente
importantes para entendermos como funciona o próprio processo de tomada de
decisão, e a formação de coalizões nos EUA. O presidente americano não é o líder
do Congresso (THOMSON, 2014) e isso coloca empecilhos para uma lei nacional de
redução de emissões capaz de tornar mais contundente a ação americana em
relação ao seu engajamento com o tema climático. Entretanto, os presidentes mais
adeptos ao tema e sua solução - Clinton, Obama para citar os mais recentes –
encontraram maneiras de colocar na pauta do congresso soluções para mitigação e
redução dos gases de efeito estufa.
A agência já conta com uma legislação específica para regular os efeitos das
mudanças climáticas, são as Climate Change Regulatory Initiatives35 cujo objetivo é
desenvolver padrões de regulamentação para emissão dos gases de efeito estufa
emitidos a partir de fontes móveis e estacionárias, sob o Clean Air Act, que regula os
poluentes atmosféricos para a emissão de carbono e outros gases de efeito estufa.
Considerada como uma fonte estacionária que passa pela regulamentação da
EPA são as instalações industriais de geração de energia dos EUA. Em 2015, o
presidente Obama anunciou, em conjunto com a agência, o Clean Power Plan36, um
passo importante para contribuir com a redução da poluição de carbono das
termoelétricas movidas a carvão. O plano visava a substituição das atuais
instalações de geração de energia intensivas em carbono por novas instalações que
irão gerar energia limpa.
A regulamentação visava também estabelecer as diretrizes de redução de
emissões para os estados incorporarem aos planos já em andamento (EPA, 2015, p.
64662) nas Fossil Fuel-fired electric generation units. Dentro desta categoria, a
agência subdivide as instalações em dois tipos diferentes: as geradoras de energia
e as estações estacionárias de turbina de combustão, para cada uma delas existem
metas de redução diferentes.
A EPA é, também, a responsável por receber os SIPs (State Implementation
Plans) de cada estado e cobrar o compliance tanto dos estados quanto dos setores

35

https://www.epa.gov/greeningepa/epa-strategic-sustainability-plans acesso em 26/02/2017.
36
https://www.epa.gov/cleanpowerplan/clean-power-plan-existing-power-plants
acesso
26/02/2017.
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privados em geral, para que estejam em conformidade com as metas de qualidade
do ar determinada pela agência. A EPA foi grande aliada do governo do presidente
Obama, já que este governante não estava conseguindo aprovação no Congresso
de uma lei nacional de redução dos gases de efeito estufa.
Para os estados que fazem parte da Coalizão Ambiental, como é o caso da
Califórnia, esta nova capacidade da EPA serviu de base para que pudessem
implementar planos de combate às emissões de gases de efeito estufa de uma
maneira mais contundente, ou seja, trazendo à sua legislação metas de redução
ainda mais restritivas do que ás da própria EPA. O mesmo exemplo pode ser
observado nos estados de Washington e Nova Iorque.
Por sua vez, o setor de energia, composto por diferentes associações que
representam as diferentes fontes de geração de energia (Nuclear, Carvão, Gás
Natural e Fontes Renováveis), demonstraram um comportamento mais retraído,
embora tenham reconhecido a importância em reduzir as emissões de CO2.
A American Public Power Association37, por exemplo, reconheceu que reduzir
as emissões é uma medida importante mas que ainda, nos EUA, a energia advinda
da queima do carvão é a que tem a capacidade de funcionar 24 horas por dia e 7
dias por semana, e que todas as fontes de geração de energia devem ser
priorizadas e melhoradas.
Na contramão da visão conservadora das empresas que produzem energia a
partir da queima do carvão, associações e Grupos de Investimentos, preocupados
em desenvolver instalações de geração de energia elétrica a partir de fontes
renováveis, começaram a se fortalecer e atuar de maneira mais efetiva junto ao
Congresso americano38.
3.3. Nível Estadual – Governos Subnacionais

Segundo Thompson (2014), o impulso para uma reforma em favor das
mudanças climáticas deve se originar domesticamente. e esse tipo de motivação
não

é

incentivada

apenas

através

de

informações

científicas

adicionais

(THOMPSON, 2014, p. XVIII). Para a autora, tudo com relação às políticas sobre o
37

https://www.publicpower.org/policy/electricity-generation acesso em 27/10/2017.
http://www.usabiomass.org/pages/gov.php acesso em 27/10/2017, http://usregroup.com/ acesso
em 27/10/2017.
38
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clima

começa

e termina

com os estados

subnacionais “muitos estados

desenvolveram políticas sobre as mudanças climáticas e energias renováveis
independentes do governo nacional” (THOMPSON, 2014, p. XVIII, tradução livre).
As reduções nas emissões que os EUA têm experimentado, e que se
configura como tendência, acontece e continuará a acontecer através dos esforços
regulatórios dos estados sobre as empresas em seus territórios, além da promoção
de uma mudança na política de combustível que pretende migrar o uso do carvão
para o gás natural.
Conforme apontado em sessão anterior, a EPA é responsável por estabelecer
os padrões de qualidade do ar e aprovar os SIPs (State Implementation Plans).
Cada estado tem a liberdade de propor para a agência como vai lidar com a questão
e se adaptar para atingir os padrões determinados. O sistema cap and trade39, por
exemplo, foi uma das soluções que contribuíram para que o problema da chuva
ácida fosse encaminhado de forma eficiente.
É Justamente o desacordo entre Casa Branca e Congresso americano que
deixou um espaço de possibilidades para a EPA agir com mais liberdade. Se pode
notar que a própria corte de justiça americana trabalha para favorecer as decisões
que a agencia toma, “em outras palavras, a corte afirmou que a EPA pode agir
mesmo que encontre incertezas cientificas”(THOMPSON, 2014, p. XXIV, XXV,
tradução livre), como a agencia tem um padrão a seguir para poder regulamentar o
meio ambiente no país, algumas empresas poderiam usar a inserção do CO2 na lista
de gases sujeitos a regulamentação como uma arbitrariedade da agencia.
A coalizão ambiental composta por Califórnia, Nova Iorque e Washington são
os estados que têm posição e ações mais proeminentes no que diz respeito à
política de redução de emissões, sua posição é mais proativa do que apenas
esperar por uma legislação nacional, que obrigará todos a cumprir com as metas de
redução.
Um líder político estadual pode desenvolver projetos consistentes no combate
ao aquecimento global e redução de emissões dos gases de efeito estufa 40 . A
39 O sistema cap and trade permite que as empresas trabalhem dentro de uma permissão de
emissões de gases de efeito estufa e outros para atingir os parâmetros determinados pela EPA, o cap
é a quantidade que as empresas tem a liberdade de emitir, caso ultrapassem o limite elas sofrem
penalidade. Trade significa que as empresas podem comprar créditos de emissão caso necessitem
emitir mais do que a cota permitida.
40
O estado da Califórnia possui um website bastante robusto e com informações completas sobre
quais seus objetivos e como busca fazer com que o conjunto social cumpra as normas de redução o
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Califórnia sempre esteve à frente no que diz respeito à poluição do ar. Desde 1967 o
estado da Califórnia conta controles de poluição do ar, o mais antigo deles é o
California Air Resources Board 41 , programa com o objetivo regular padrões de
qualidade do ar através das emissões veiculares.
No ano de 2006 a Assembly Bill No 32 42 foi aprovada pela Assembleia
Legislativa daquele estado e versava a respeito de soluções para o aquecimento
global, como o Global Warming Soluctions. No documento, a própria legislação do
estado reconhece a gravidade do problema em relação às consequências que as
mudanças no clima já causam no território californiano, e visam implementar
medidas para combater o aquecimento global.
Em 2009, o estado da Califórnia buscou aprovação da EPA para impor
sanções mais estritas na redução de emissões no que se refere aos combustíveis, já
que os padrões impostos pela EPA, para o estados, ainda eram muito permissivas 43.
Entretanto, ainda que existisse bastante vontade política, por parte do poder
executivo da Califórnia, em relação ao aumento nas metas que o estado gostaria de
regulamentar e implementar, a EPA declina da sugestão 44 e decide manter os
padrões atuais.
O estado da Califórnia de 1990 até 2014 contou com 2 governadores
Democratas e 3 governadores Republicanos, e mesmo no caso desses últimos,
como Arnold Schwarzenegger, todos assinaram regulamentações de redução de
GHGs como o Executive Order. Apenas para ilustrar, o então governador
Schwarzenegger assinou os seguintes atos: a Califórnia deve voltar aos níveis de
emissões do GHGs do ano 2000 até o ano de 2010, e aos níveis de 1990 até o ano
de 2020. A partir desta meta o estado deve reduzir em 80% suas emissões dos
níveis de 1990 até 205045.
Ainda que, neste estado específico, o governador seja Republicano, o tema é
de tal forma consolidado entre a opinião pública, setores governamentais,
universidades, setor privado, que a autoridade política do Executivo consegue se
link
que
segue
mostra
os
pilares
da
política
climática
do
estado.
https://www.arb.ca.gov/cc/pillars/pillars.htm acesso em 27/10/2017.
41
https://www.arb.ca.gov/cc/ab32/ab32.htm, acesso em 27/10/2017.
42
http://www.leginfo.ca.gov/pub/05-06/bill/asm/ab_0001-0050/ab_32_bill_20060927_chaptered.pdf
acesso em 27/10/2017.
43
https://www.arb.ca.gov/cc/scopingplan/scopingplan.htm acesso em 27/10/2017.
44
https://www.arb.ca.gov/cc/ab32/ab32.htm acesso em 27/10/2017.
45
https://www.arb.ca.gov/cc/pillars/pillars.html acesso em 27/10/2017.
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tornar cada vez mais comprometido com a questão da redução das emissões, o
estado da Califórnia, em última instância, se torna um exemplo e serve de incentivo
para que outros estados possam seguir e até mesmo o próprio país pode aproveitar
muito do modelo de conversação ambiental e redução de emissões do estado para
aplicar de uma maneira geral.
O documento deixa claro a posição do estado californiano de que este,
trabalhará em todas as frentes para cumprir com suas metas de redução de emissão
“(e) exercendo um papel de liderança global a Califórnia também vai posicionar a
sua economia, centros tecnológicos, instituições financeiras e negócios para se
beneficiarem dos esforços nacionais e internacionais de redução das emissões (...)”
(Assembly Bill No 32, 2006, p.89).
O estado de Nova Iorque conta com grande parte da geração de sua energia
a partir de hidrelétricas. Além de possuir grandes extensões de floresta nativa que
servem como sequestradores de carbono ainda é possível extrair biomassa do
território (THOMSON, 2014,p. 46). Assim como a Califórnia, Nova Iorque, também é
vulnerável às questões do clima, ambos os estados sofreram um dos maiores
blackouts da história (THOMSON, 2014,p. 45) dos EUA.
O estado, ainda que tenha tido um governador republicano (4 Democratas, 1
Republicano), também esteve sempre disposto a lidar com o tema da redução dos
gases GHGs de maneira mais proativa. O Office of Climate Change Greenhouse
Gas Initiative46 (RGGI, em inglês), estabelecido no ano de 2003 pelo governador
George Pataki (Republicano), é uma das iniciativas que versam sobre o
comprometimento do governo de Nova Iorque com a redução de emissões.
O objetivo é que até 2015 pelo menos 30% da energia do estado deverá ser
proveniente de fontes renováveis. Um sistema cap-and-trade47 dentro deste Office
também foi estabelecido, para ajudar os setores mais intensivos do estado a
cumprirem com as metas determinadas. Tentem o Office tem como função realizar
reuniões com governadores de diferentes estados, com o intuito de discutir as
melhores soluções ao combate do aquecimento global e novas formas de redução
dos gases de efeito estufa48.

46

http://www.dec.ny.gov/index.html acesso em 01/11/2017.
HTTP://2012-LIFE-conference-Silverstein-presentation%20(1).pdf acesso em 01/11/2017.
48
http://www.dec.ny.gov/docs/administration_pdf/irexecsumm.pdf acesso em: 01/11/2017.
47
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Além das atividades do Office, o Departamento de Conservação ambiental
aproveita para reforçar a questão de meio ambiente no estado e reconhece os
impactos das mudanças climáticas e produz relatórios (ClimAID, National Climate
Change Assessment de 2011, 2014 e 2014 respectivamente) apontando os efeitos
do aquecimento global que já estão acontecendo no estado 49 . Desde 1970, por
exemplo, a temperatura aumentou cerca de 2.4 o F, com um inverno mais quente,
relacionado às chuvas entre os anos de 1958 e 2010. Os relatórios apontaram um
aumento de 70% nos eventos extremos como tempestades no noroeste dos EUA. O
nível do mar também subiu pouco mais de um pé desde 1900, os relatórios trazem
previsões das consequências climáticas até o ano 208050.
O estado também conta com o Climate Action Council (CAC, em inglês),
criado para desenhar o plano de ação que seria o responsável pelo combate e
adaptação às mudanças climáticas. O CAC foi criado em 2009 e terminou o seu
relatório em novembro de 2010, com o objetivo de reduzir as emissões dos GHGs
em 80% até 2050 abaixo dos níveis de 1990. Um dos pontos fortes do estado, é o
fato de a maior parte da geração de energia do estado advir de fontes renováveis
como hidrelétrica, eólica, solar e biomassa.
Washington, por sua vez, contou com 4 governadores democratas e nem um
republicano. Não à toa, as metas de redução dos GHGs no estado, estão incluídas
na legislação estadual

51

. A governadora Christine Gregoire, junto ao poder

legislativo, no ano de 2008, incluiu os seguintes compromissos na legislação
estadual: até o ano de 2020 o estado deve voltar aos níveis de emissão do ano de
1990, uma redução de 35% deve acontecer até o ano de 2035 (baseadas nos níveis
de 1990), e até o ano de 2050 a redução dos gases de efeito estufa deve ser de
50% 52 (THOMSON, 2014,p.44). Para atingir estes objetivos o estado adotou os
padrões estabelecidos pelo estado da Califórnia, no que diz respeito à redução dos
GHGs em veículos automotores, segundo descriminado no Clean Air Rule. O setor
privado (incluindo o de veículos automotores) é responsável por 2/3 da poluição de
carbono do estado.
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http://www.dec.ny.gov/energy/100236.html acesso em: 01/11/2017.
http://www.dec.ny.gov/energy/rggi.html acesso em: 01/11/2017.
51
http://www.ecy.wa.gov/2016AirClimate.html acesso em 01/11/2017.
52
Clean Air Rule, Capítulo 173-442 WAC acesso em: 01/11/2017.
50

93

Empresas que são responsáveis por lançarem na atmosfera 100.000 milhões
de toneladas métricas de CO253 por ano, são obrigadas a estabilizar e reduzir suas
emissões. Elas podem fazê-lo através dos diferentes mecanismos de compliance.
Neste programa de redução de emissões a cada ano a regra é atualizada e abate
5.000 milhões de toneladas métricas no total final, assim a cada ano mais empresas
são englobadas na regra, o objetivo é chegar a um limite total de emissões de
70.000 milhões de toneladas métricas até o ano de 2035.
Está previsto que até o ano de 2020 instalações de geração de energia
intensivas em carbono, indústrias e importadores de combustível já devem estar
participando do programa de redução de emissões. Além da regra para redução das
emissões o estado também é obrigado a fazer com que as empresas ofereçam uma
venda mínima de combustíveis não-fósseis como etanol e biodiesel. Novas plantas
de energia elétrica devem seguir um padrão de performance para a emissão de
CO2, disponibilizar estações para o abastecimento de veículos elétricos, promover a
isenção de taxas e impostos para carros “limpos” e 15% de toda a geração de
energia do estado deve advir de fontes renováveis, conforme estabelece o Energy
Independence Act54.

3.4. Grupos de Interesse – Setor de energia

O setor de energia é composto por empresas privadas e estatais, conforme os
quadros abaixo. Os estados que fazem parte da Coalizão Ambiental diminuíram
suas emissões a partir de fontes de carvão e aumentaram o consumo de energia via
fontes não intensivas em carbono e fontes renováveis. Apenas Nova Iorque teve
uma leve diminuição no consumo de energia via fontes renováveis no acumulado
que vai de 1992 até 2015, conforme demonstra as tabelas 1 e 2 abaixo.

Tabela 1 - Consumo de Energia por estado (Trilhão BTU) - 1992 á 2009
Coalizão Ambiental
Califórnia
53

Nova

Washington

X

Coalizão Pró Desenvolvimento
Econômico
Carolina do Louisiana Virginia

http://www.ecy.wa.gov/programs/air/permit_register/Clean_Air_Rule/car.htm
01/11/2017.
54
http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=19.285 acesso em 27/10/2017.

acesso

em:

94

Carvão
Gás Natural
Nuclear
Fontes Renováveis

52.4
2391.4
332.2
712.7

Iorque
156.0
1166.1
454.8
445.2

84.0
319.4
69.4
846.8

Sul
372.0
197.0
545.5
122.9

252.5
1300.3
175.5
118.2

334.6
330.3
295.1
144.9

BTU = Unidade Térmica Britânica
Elaborado pela autora com base https://www.eia.gov/state/seds/archive/seds2015.pdf.

Tabela 2 - Consumo de Energia por estado (Trilhão BTU) - 1992 á 2015
Coalizão Pró Desenvolvimento
Econômico
Carolina do
Washington
Sul
Louisiana Virginia
X
58.3
241.2
174.2
232.4
328.0
282.2
1589.0
525.1
85.3
555.9
160.0
293.5
873.3
141.6
146.8
163.3

Coalizão Ambiental

Carvão
Gás Natural
Nuclear
Fontes Renováveis

Califórnia
31.0
2381.7
193.5
855.8

Nova
Iorque
41.2
1397.4
466.8
414.2

BTU = Unidade Térmica Britânica
Elaborado pela autora com base https://www.eia.gov/state/seds/archive/seds2015.pdf.

Embora todos os grupos e associações que representam os interesses das
empresas do setor energético reconheçam que devam ser menos intensivos em
carbono, e que alternativas devam ser testadas, fazem parte da Coalizão Ambiental
a Biomass Power Association55 (BPA, sigla em inglês), a American Gas Association
(AGA, sigla em inglês) e o US-Renewables Group (USRG, sigla em inglês). A BPA,
por exemplo, representa 80 instalações de geração de energia elétrica que usam
como matéria prima biomassa e que estão presentes em 20 estados americanos.
A associação, além de providenciar estudos e informações sobre o setor
também atua ativamente junto ao Congresso americano

“A BPA é ativamente

envolvida no processo legislativo, promovendo a geração de energia via biomassa,
sendo adicionada ao portfólio nacional das empresas do setor de e contribuindo a
modelar as políticas do governo que encorajem o desenvolvimento e o uso da
energia via biomassa” (BPA, 2017, tradução livre)56.
No caso das empresas que fazem parte da American Gas Association, a
geração de energia via gás natural é menos perniciosa do que as instalações que
55
56

http://www.usabiomass.org/pages/gov.php acesso em 27/10/2017.
http://www.usabiomass.org/ acesso em 27/10/2017.
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usam carvão e derivados do petróleo. Atualmente, nos EUA, o setor de gás natural é
responsável por 20%57 de toda a geração de energia do país
“por causa de seus inúmeros benéficos econômicos e ambientais o gás se
tornou o combustível de escolha para a geração de energia, especialmente
(...) quando plantas de geração de energia ou nucleares ou de carvão se
58
aposentam” (tradução livre) .

A AGA representa por volta de 200 instalações de geração de energia elétrica
em nível local. O gás natural abastece 73 milhões59 de clientes entre residências,
comércio e indústrias. A posição política da Associação é a seguinte:
“O benefício de aumentar o montante de eletricidade a partir do gás natural
inclui: ar e água mais limpos, mais eficiência no uso dos recursos
energéticos e tecnologia eficiente e menos dependência do óleo importado
(…). A AGA apoia esta diversidade de fonte de geração de energia
particularmente através de fontes limpas e de tecnologias eficientes como a
ciclo combinado de gasificação integrada de energia nuclear (IGCC, sigla
em inglês), e outros vários, solar e opções renováveis. A maior parte do gás
natural usado pelas usinas de geração de energia é transportado entre os
60
estados através de gasodutos e não pelas unidades locais de gás natural”

Fechando a Coalizão Ambiental, no setor de energia, foi interessante
encontrar o USRG (US Renewables Group) 61 , um grupo de investimento focado
exclusivamente em investir em instalações de energia elétrica que utilizam fontes
renováveis. Fundado em 2003, o grupo conta com um capital de investimento da
ordem de USD 750 milhões, para cada projeto que o grupo busca investir o total
varia entre USD 30 e USD 70 milhões. A importância de um grupo como esse para a
política nacional se concentra, principalmente, no fato de que os grupos privados
têm buscado incentivar e desenvolver esse tipo de geração de energia, pois, se
adaptar ás mudanças no clima e buscar novas formas de realizar a conversão para
uma economia de baixo carbono traz oportunidades de ganhos econômicos
também.

57

https://www.aga.org/our-issueissuesummaries/electric-power-generations/ acesso em 27/10/2017.
https://www.aga.org/member-resources/operations-committees acesso em 27/10/2017.
59
https://www.aga.org/knowledgecenter/natural-gas-101 acesso em 27/10/2017.
60
https://www.aga.org/ acesso em: 27/10/2017.
61
http://usregroup.com/. Acesso em 27/10/2017.
58

96

A Coalizão Pró Desenvolvimento Econômico
3.5. Nível Federal – Congresso Americano

O ponto que podemos considerar mais sensível, no que diz respeito, à
formulação de uma lei nacional de recorte top-down, para reduzir, mitigar as
emissões dos GHGs para todo o país seria a formulação de regras e normas com
caráter obrigatório e, a partir disto, não teria como evitar que a lei fosse aplicada de
maneira homogênea a todo o país, nasce no Congresso americano, que se
demonstrou sempre mais conservador em relação ao tema .
O sistema bipartidário, que é a base do país, se divide entre os mais
conservadores (Republicanos) e os progressistas (Democratas). Tradicionalmente,
esses últimos são aqueles que buscam uma inserção mais plena do país nas
negociações internacionais em todos os assuntos da agenda global, dando
preferência aos acordos relacionados ao meio ambiente.
Ainda que a característica do partido Democrata seja estar mais inclinado a
lidar com as questões de meio ambiente com mais cuidado, é evidente que a ideia
não é corroborada por todos os grupos de interesse dentro do partido. De todo
modo, os democratas demonstraram-se mais abertos às questões ambientais – aqui
podemos citar o Presidente Clinton e seu vice Al Gore, bem como o próprio
presidente Barack Obama – tentando trazer para a legislação ambiental interna
americana metas mais concretas de redução de emissões a nível nacional.
Autores como Sussman (2004) apontam que o próprio sistema político dos
EUA é responsável pelo país não ser capaz de desenrolar um papel mais ativo nas
arenas intergovernamentais multilaterais de negociação para o meio ambiente. O
autor afirma ainda que são os fatores políticos internos que moldam a política global
ambiental dos EUA (SUSSMAN, 2004, p. 349).
No Congresso americano, o lobby é um fator de influência bastante decisivo
no tocante ás atitudes do partido. Como muitos deputados e senadores são
financiados por empresas intensivas em carbono - caso das petroleiras que era o
principal ponto de apoio do presidente George W. Bush – as decisões do partido
acabam sendo norteadas pelos interesses desses grupos.
Segundo Sussman (2004), os políticos usam as evidências científicas para
justificarem as suas decisões tanto em defesa como contra a regulamentação para
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combater as mudanças no clima. Aqueles políticos que discutem as “incertezas”
científicas são, justamente, os que não estão dispostos a produzir novos padrões de
comportamento, e assim contribuir com os esforços necessários para que não
apenas a mentalidade do cidadão médio americano mude, mas também para manter
o poder e a relação de desenvolvimento econômico que estes grupos de interesses
defendem62.
O partido democrata, nos EUA, conforme apontamos anteriormente, é mais
amigável à legislação ambiental do que o partido republicano (SUSSMAN, 2004,p.
352), o presidente democrata está mais engajado nos acordos internacionais.
O poder Legislativo tem a capacidade de colocar limites a este compromisso
assumido pelo presidente, todavia, ao senado cabe aconselhar e consentir, quando
é

o

caso,

com aquilo

que

o

presidente se

comprometeu

nas arenas

intergovernamentais multilaterais. Ainda segundo o autor, no último quarto do século
XX aproximadamente 80% dos acordos internacionais sobre meio ambiente foram
aprovados pelo senado americano.
Já o partido Republicano é apoiado, principalmente, pelos grupos de interesse
e empresas que são intensivos em carbono (SUSSMAN, 2004), deixando a posição
do congresso sempre no meio fio, ainda que o congresso tenha passado 80% nos
acordos no último quarto de século, ainda tem grandes dificuldades em aprovar uma
lei nacional de redução de emissões de gases de efeito estufa .
A campanha eleitoral do presidente Obama teve uma forte tendência a
engajar mais ainda os EUA nos acordos de mudança climática. Os eventos que se
seguiram após suas eleições (2008 e 2012) deixaram ainda o assunto por se
consolidar na agenda, tanto nacional, quanto internacional. O presidente enfrentou
dois constrangimentos em nível doméstico, mais tarde, que o impediram de avançar
ainda mais com a agenda climática no país.
Deve-se ressaltar que foi a decisão do presidente Obama em classificar os
GHGs como poluentes atmosféricos prejudiciais à saúde humana, que permitiu à
EPA incluí-los em sua lista de gases que necessitam de regulamentação, para que

62

“Herein lies a fundamental problem involved in the US approach to global environmental policymaking, namely, the intersection of science and politics where, on the one hand, science inform us
that human society should take action, and while in the other hand, public officials are influenced by
factors including partisanship, electoral considerations, and concerns of domestic organized interests”
(SUSSMAN, 2004, p. 351)
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em seguida, um controle mais rigoroso fosse introduzido no tratamento destes
gases, já que são eles que estão diretamente ligados ao aquecimento global63.
Até este momento, apenas os estados que fazem parte da Coalizão
Ambiental vinham tomando posições mais contundentes, para lidar com a redução
de emissões e combate ao aquecimento global. Os mesmos estados buscam
diminuir sua dependência da queima de combustíveis fósseis. Com a introdução dos
GHGs na lista da EPA, até aqueles agentes que relutam em aderir às normas da
agência, se veem forçados a cumprir ao menos com as normas básicas, conforme
iremos demonstrar ao fim desta sessão. O que pôde ser verificado foi uma queda
nos GHGs, em geral, e do CO2, em particular.
O primeiro constrangimento que o presidente enfrentou foi o próprio
Congresso americano. O segundo foi, a capacidade que alguns grupos de interesse
tiveram de barrar a intenção do presidente em ser uma liderança global contra as
mudanças climáticas. Falkner (2010) afirma, que há uma divisão entre as
corporações a respeito da formulação de uma legislação nacional para as mudanças
climáticas.
Na medida em que, o Congresso já não pode continuar ignorando a questão
do aquecimento global com tanta veemência (e continuar a ser influenciado por seus
patrocinadores intensivos em carbono), a chegada do presidente Obama e sua
persistência em lidar com a questão do meio ambiente, fortaleceu as coalizões
ambientais que até então, vinham sendo mantidas em segundo plano, ou que ainda
estavam se fortalecendo para que um aumento de sua influência se tornasse cada
vez mais presente e influente.
Foi a partir deste fortalecimento das coalizões, produzida, também, pela figura
do presidente, e que novas leis mais amigáveis às mudanças climáticas foram
capazes de entrar na agenda do Congresso, abrindo espaço. Estas novas coalizões
são compostas por empresas de tecnologia e pelo setor de energia renovável que
entenderam a mudança de mentalidade das últimas décadas, e que desde que a
questão do aquecimento global se tornou cada vez mais madura e evidente aos
olhos dos diferentes atores sociais, buscaram mudar as estruturas vigentes para um
novo tipo de mercado.

63 FALKNER, Robert. Getting a deal on climate change: Obama’s flexible multilateralism. US Foreign
Policy One Year On. Ed LSE Ideas Special Report, Janeiro, 2010, pp. 37-41.
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3.6. Nível Estadual – Governos Subnacionais

Os estados da coalizão pró-desenvolvimento econômico são a Carolina
do Sul, Louisiana e Virgínia, aqueles classificados como passivos (THOMSON,
2014,p. 51). Estes estados fizeram muito pouco para reduzirem suas emissões dos
GHGs, e em quase nada avançaram no desenvolvimento de fontes de energia
renovável (THOMSON, 2014,p. 51). O estado de Virgínia contou com 3
governadores democratas e 3 republicanos entre 1998 e 2010, sob o governo de
Tim Kaine (democrata) e Bob Mcdonnell (republicano) o estado de Virgínia
conseguiu lançar planos de energias com algum teor de redução de emissões
(THOMSON, 2014,p.51).
Neste estado, a autoridade responsável por enviar e realizar a revisão dos
SIPs endereçados à EPA é o Virginia Departament of Environmental Quality 64. É
possível encontrar no web site do departamento, o termo Climate Change65 o estado
conta com um programa específico para tratar das questões climáticas aplicadas às
zonas costeiras, por exemplo, “(...) o programa CZM da Virginia, está dando passos
em ajudar a se preparar para os efeitos das mudanças climáticas, especialmente em
relação ao aumento no nível do mar nos recursos costeiros do estado (...) 66
(tradução livre), claramente o estado já se mostra trabalhando nas consequências e
não na prevenção.
Existe uma lei, que descreve os gases poluentes segundo as normas
estabelecidas da EPA, mas o documento apenas indica quais são eles, sem ações
para cumprir com as metas (modestas, por sinal) que aparecem dentro dos planos.
O estado quer em 2020 retornar aos níveis de emissão dos GHGs de 2000, e o
consumo total de energia do estado deveria diminuir 40% até 2020. Entretanto
nenhuma legislação foi desenvolvida ou colocada em prática, pelo então governador
Kaine, para que estas metas fossem atingidas.

64

http://www.deq.virginia.gov/Programs/Air.aspx acesso em 27/10/2017.
A importância em fazer essa pontuação é que os estados que fazem parte da coalizão pródesenvolvimento econômico tem sites bem mais simples e com informações muito mais sucintas do
que os websites dos estados que compõe a coalizão ambiental, a quantidade de documentos,
acordos vinculantes, normas, estudos de vulnerabilidade são mais reduzidos provendo informações
com menos qualidade do que aquelas que podemos encontrar junto aos estados que mais estão
preocupado em resolver a questão.
66
http://www.deq.virginia.gov/Programs/CoastalZoneManagement/CZMIssuesInitiatives/ClimateChang
e.aspx acesso em 01/11/2017.
65

100

Já com o então governador Mcdonnell (ano de 2010), nem uma novidade foi
adicionada ao plano vigente naquele momento. Pelo contrário, o governador
incentivou “todas” as formas de geração de energia, evitando no documento as
palavras ‘aquecimento global’ e ‘mudança climática’ (THOMSON, 2014,p.51). Dois
anos antes, em 2008, a comissão sobre as mudanças climáticas já havia divulgado
um relatório onde reconhece os perigos, que uma mudança no clima pode causar
para o estado, e, por isso que não se poderia esperar por uma ação do governo
nacional (THOMSON, 2014,p 52), para começar a lidar com o problema.
Entretanto, apesar do alerta do relatório, o estado apenas foi capaz de se
comprometer em reduzir 19% de suas emissões até o ano de 2025, nenhuma ação
concreta foi, de fato, implementada para atingir essa meta (THOMSON, 2014,p. 53).
Apenas no ano de 2016 o então governador McAuliffe propôs um
documento 67 que previa a formação de um Work Group para estudar e fazer
recomendações de métodos apropriados para reduzir as emissões de carbono a
partir das instalações focadas em geração de energia.
O documento produzido pelo Work Group EO-57 chegou a algumas
conclusões. Vamos apontar aqui apenas algumas relativas ao setor de geração de
energia, já que ele faz parte do grupo de interesse em tela:
“O grupo recomenda que o Governador, deveria considerar tomar ação via
processo regulatório para estabelecer um programa de Mercado-pronto de
emissões de carbono para as instalações de geração de energia elétrica a
partir da queima de combustíveis fósseis, que vai permitir uma participação
mais ampla, estabelecendo um mercado multi-estadual de carbono.”(EO68
57p.6, 2017)

O relatório do Work Group ficou pronto em maio de 2017 com a seguinte
conclusão:
“As mudanças climáticas é uma das maiores questões que a humanidade
está enfrentando, mas isso não é intransponível. Enquanto uma solução
única não exista, as recomendações neste relatório oferece estratégias
atingíeis que poderiam ser performadas sob a autoridade executiva já
existentes”(EO-57p.10, 2017).

Mesmo assim, nenhum mecanismo de compliance foi criado, ou qualquer
obrigação de redução foi colocada em prática para que o estado pudesse atingir a
67

http://www.deq.virginia.gov/Programs/Air/Laws,Regulations,Guidance.aspx
https://governor.virginia.gov/media/6396/eo-57-development-of-carbon-reduction-strategies-forelectric-power-generation-facilities.pdf
acesso em 27/10/2017
68
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meta dos 19% de redução nas emissões. Vale ressaltar que a mina de carvão no
estado de Virgínia é bastante importante para a economia local, praticamente
metade do combustível, para geração de energia provêm da queima do carvão
(THOMSON, 2014,p.53).
Dos estados que compõem esta coalizão, o estado da Carolina do Sul
(1 governador democrata e 4 republicanos), foi o único que não foi possível
sistematizar as informações. O website 69oficial do estado para questões climáticas
não esteve disponível durante o período do desenvolvimento da pesquisa. A
alternativa encontrada, foi utilizar as informações disponibilizadas no site da EPA70.
Dentro do website da EPA, o SIP da Carolina do Sul não está disponível.
Desde o ano de 2011 o número de instalações de geração de energia que
devem se reportar ao órgão federal soma ao todo 673 unidades, sendo que 272
delas são consideradas intensivas em carbono, e outras 401 classificadas como de
média intensidade 71 . Até o ano de 2015 o estado possuía aproximadamente 80
instalações de geração de energia com algum processo de violação alegado 72, e as
que estavam respondendo judicialmente às alegações de não cumprirem com os
padrões federais de emissões somaram 21 instalações.
No ano de 2008

73

, o então governador Mark Sanford (republicano),

recomendou ao comitê do Clima Energia e Comércio, que o estado reduzisse suas
emissões e propôs 51 ações, programas e políticas (THOMSON, 2014,p.53), para
atingir o objetivo. A comissão estimou que cumprindo 36 das 51 ações propostas, o
estado seria capaz de reduzir em aproximadamente 5% as suas emissões dos
gases de efeito estufa relativas ao ano de 1990 até o ano de 2020.
Todavia, o plano nunca foi levado a efeito. Os policy-makers do estado
propuseram que prédios do governo e escolas elaborassem planos de redução de
consumo de energia em 1% ao ano, aproximadamente, para que atingissem 20% de
redução até o ano de 2020 relativos aos anos 2000. No entanto, o que se verificou,
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http://www.scdhec.gov/Environment/ acesso em 01/11/2017.
https://www.epa.gov/sc acesso em 27/10/2017
71
https://www.epa.gov/sc/environmental-information-south-carolina#tab-1
acesso em 27/10/2017
72
https://www.epa.gov/sc/environmental-information-south-carolina#tab-1
acesso em 27/10/2017
73 Se compararmos com os estados da Coalizão Ambiental, já percebemos o quanto é tardio que o
estado passa a pensar na questão ambiental, como poluição do ar por exemplo, já desde 1974 a EPA
regulamenta os gases prejudiciais á saúde e dentro do estudo de Thomson apenas o que ela aponta
é que as discussões passam a acontecer no ano de 2008.
70
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na prática, foi um aumento no consumo de energia de 5,9% (THOMSON, 2014,p.
53).
Assim como a Carolina do Sul, o estado de Louisiana, não possui qualquer
plano para o desenvolvimento de energia renovável e nem outras medidas para o
combate das mudanças climáticas. Thomson (2014) afirma que apesar do estado
ser vulnerável às questões climáticas, com o aumento do nível do mar e maior
ocorrência de tempestades, os policy-makers não elaboraram nenhum plano de
ação para redução de emissões, nem implantaram qualquer sistema de envio de
relatório com as emissões dos gases de efeito estufa que o estado produz.
Para a autora, existem fatores culturais/ psicológicos que influenciam o
andamento de políticas ambientais nos estados considerados “lerdos” em lidar com
a questão climática, ela inclusive faz a citação seguinte, para mostrar padrões que
permanecem arraigados moldando o movimentos dos atores, “desde 1935 a Cidade
de Morgan, Louisiana tem patrocinado um Festival de Camarão e Petróleo para
provar que ‘óleo e água se misturam’”(THOMSON, 2014,p. 53).
A afirmação acima feita pela autora, é importante na medida em que mostra o
quão enraizada dentro da própria cultura do estado está a dependência em relação
aos combustíveis fósseis. Quando buscamos por leis relativas às mudanças
climáticas elaboradas pelo estado, e digitamos climate change não obtemos
qualquer resultado. As resoluções ambientais dizem respeito apenas à poluição
atmosférica - foram oito leis e resoluções entre os anos de 2003 e 201774.
Nenhuma delas é uma lei específica, estão apenas relacionadas a outras
matérias. Entretanto, melhor do que o estado da Carolina do Sul, o estado de
Louisiana possui a Louisiana Climate Change Policy Comission 75 . Contudo, os
relatórios que apontam questões climáticas não são desenvolvidos pelo estado. Eles
são, na verdade, uma iniciativa da Association of Air Pollution Control Agencies76
que é composta por 20 estados, incluindo os estados de Virginia e Carolina do Sul.
Essa associação é uma organização com o foco voltado para auxiliar os
estados na implementação e consultoria de como reduzir os GHGs e cumprirem os
SIPs enviados para a EPA, uma obrigação federal.
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https://www.legis.la.gov/legis/LawSearchList.aspx acesso em 01/11/2017.
http://deq.louisiana.gov/page/air-enforcement acesso em 27/10/2017
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http://deq.louisiana.gov/assets/docs/Air/AirAnnualReportAAPCAGreatestStorySeldomTold.pdf
acesso em 27/10/2017
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Também, o estado da Louisiana, assim como seus pares nesta coalizão, não
conta com um mecanismo legislativo claro a respeito de redução ou controle da
poluição do ar, e menos ainda com normas e regras para forçar os agentes
econômicos a reduzirem suas emissões. O estado conta apenas com o
preenchimento de um formulário para aquelas instalações de geração de energia
que quiserem participar do Emissions Reduction Credits77 (ERC, sigla em inglês), ou
seja, aquelas unidades que quiserem participar do mercado de compra de crédito de
carbono, poderão se inscrever e continuar emitindo os gases segundo as regras do
programa.
As tabelas 1 e 2 (página 89) também mostram que, apesar destes estados
serem relutantes em tomar iniciativas mais proativas no combate ao aquecimento
global, graças a obrigatoriedade das normas da EPA, atingem uma diminuição geral
no consumo de energia via fontes de queima de carvão no acumulado que vai de
1992 até 2015, contribuindo, minimamente, no combate ás mudanças no clima.
As tabela78 1 e 2 mostram o consumo de energia de cada estado primeiro até
o ano de 2009, depois o padrão seguido até o ano de 2015. Conforme podemos
perceber, os estados que fazem parte da coalizão ambiental reduziram seu
consumo, principalmente advinda do carvão, e aumentaram o consumo com origem
em fontes renováveis.
Nova Iorque é o estado que experimentou a maior redução no consumo
proveniente do carvão e foi o estado que conseguiu reduzir em 114.8 trilhões de
BTU o consumo de energia advindo da queima de combustíveis fósseis, mesmo que
o consumo de energia via fontes renováveis não tenha crescido. A Califórnia segue
seus padrões de aumento do consumo de fontes renováveis bem como o mesmo
acontece com o estado de Washington.
Por sua vez, no caso da Coalizão Pró-Desenvolvimento Econômico, o estado
que mais reduziu seu consumo de energia vindo da queima do carvão foi a Carolina
do Sul, embora, junto com o estado de Virginia tenham tido um aumento bem
modesto do consumo advindo de energias renováveis 19.0 trilhões de BTU e 18.4
trilhões de BTU, respectivamente. Nesse contexto, o estado da Louisiana foi o que
teve o maior aumento do consumo de energia através de fontes renováveis com um
aumento de 28,6 trilhões de BTU.
77
78

http://deq.louisiana.gov/page/emission-reduction-credits-erc-banking acesso em 27/10/2017.
página 89.
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A redução dos combustíveis fósseis, na Coalizão Pró-Desenvolvimento
econômico, demonstra uma tendência de que, apesar de os interesses econômicos
dentro destes estados ainda serem preponderantes, a força da EPA com suas
regulamentações obrigatórias (SIPs) e um melhor entendimento e aprimoramento
das tecnologias têm contribuído para que as reduções de emissões sejam, de fato,
reais.

3.7. Grupo de Interesse – Setor de Energia

Compondo os grupos de interesse que fazem parte da análise estão as
American Public Association79 (APPA, em inglês). Esta associação foi classificada
nesta coalizão graças a seguinte posição adotada:
“Todos os tipos de combustíveis têm suas vantagens e desvantagens que
tem suas vantagens e desvantagens que requer um risco substancial no
planejamento do gerenciamento. Entretanto, é muito importante para as
instalações elétricas (onde seja possível) ter um portfólio com múltiplos tipos
de fontes geradoras de energia. Um excesso de confiança em apenas um
tipo de combustível poderia aumentar os preços substancialmente para os
consumidores e reduzir segurança. A associação apoia e promove politicas
federais que suportem e promovam esta diversidade de combustíveis na
80
geração de energia elétrica” (APPA, 2017).

As empresas que fazem parte da associação abastecem aproximadamente
49 milhões de consumidores de varejo, é uma associação pública que conta com
cerca de 1.400 membros ativos entre agências estaduais, municipais, indústrias e
instalações geradores de energia.
Dos tipos de energia que a associação representa, cerca de 148.68 milhões
de megawatts/hora são gerados a partir da queima de carvão, outros 90.96 milhões
de megawatts/hora são gerados a partir de gás natural, em torno de 64.76 milhões
de megawatts/hora gerados a partir fonte nuclear, cerca de 66.76 milhões de
megawatts/hora gerados a partir de hidrelétricas, e apenas 7.9 milhões de
megawatts/hora a partir de fontes renováveis81.
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https://www.publicpower.org/policy/electricity-generation acesso em 27/10/2017.
https://www.publicpower.org/policy/electricity-generation acesso em 27/10/2017.
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https://www.publicpower.org/public-power/electricity-basics acesso em 27/10/2017.
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A posição da associação em relação a geração de energia via fontes
renováveis é que ainda que ela exista e seja um potencial no país, sua capacidade
de entrega e diferente, da das plantas intensivas em carbono como carvão, ou o gás
natural (menos intensiva), as primeiras, segundo a Associação, não são capazes de
trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, corroborando a ideia de que manter a
economia funcionando deve ser o primeiro fator a ser levado em consideração.
Esta associação trabalha junto ao

congresso

americano de forma

contundente na medida em que possui canal exclusivo para que os associados
saibam as ações que a associação está perseguindo junto ao governo americano82.
A Electric Power Supply Association (EPSA, em inglês) articula as grandes
geradoras de energia do setor privado, com o foco de suas ações junto ao
congresso americano83. O nível federal é o que o importa para que a associação
possa trabalhar, afim de influenciar o processo político - a Casa Branca, o próprio
Congresso americano, o Departamento de Energia, a Comissão Federal de
Regulamentação Enérgica (a agência reguladora) são algumas das instituições onde
a associação opera.
A missão da associação é prover energia elétrica com preço confiável e
competitivo a partir de instalações ambientalmente responsáveis. Eles buscam fazer
isso através de um mix de combustíveis e a promoção de melhoria tecnológica,
incluindo gás natural, energia nuclear, queima de combustíveis fósseis, além de
outras fontes renováveis, “(...) EPSA busca trazer benefícios competitivos para todos
os consumidores de energia elétrica” (EPSA, 2017). Essa declaração é a que
identifica o grupo na coalizão agora descrita, com posicionamento político parecido
com a APPA, ou seja, com vistas apenas à competitividade e a baixo custo.
Fazem parte desta associação empresas como: BP (global), Calpine,
Competitive Power Ventures, Dynegy, Estern Generation, Energy Capital Partners,
InVergy, NRG, Rockland Capital, LSPower, Shell, Talen Energy, Tenaska e
Transalta, empresas de grande porte e até transacionais, a posição que este
conjunto de empresas adota e persegue junto aos órgão governamentais é a
seguinte:
“EPSA sempre enfatizou que a segurança requer suprimentos acessíveis e
energia elétrica ambientalmente responsável. Isso requer geração de
energia a partir de uma rede de instalações operando simultaneamente com
82
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https://www.publicpower.org/washington-report acesso em 27/10/2017.
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carga base, mérito mental e capacidade de pico implementando uma gama
de combustíveis e tecnologias, porque flutuações acontecem a cada hora
na eletricidade e na demanda além de flutuarem sazonalmente. A solução
preferida da EPSA se concentra nos mecanismos baseados no mercado
que sejam combustíveis neutros. Isso significa identificar atributos e deixar
que aqueles que possam providenciá-los possam competir em mercados de
atacado de bom funcionamento. Isso é mais fácil ser dito do que feito dado
a numerosa, e em ação quantidade de políticas federais e estaduais em
debate, propiciando um resultado que fosse capaz de minar a habilidade do
mercado de atacado de energia elétrica de performarem com segurança e
eficiência. A solução mais efetiva em relação aos custos seria permitir que
os recursos já disponíveis possa competir com as tecnologias mais novas
84
em um campo nivelado de competição. (EPSA, 2017) .

Por fim, o Nuclear Energy Institute85, também está classificada nesta coalizão.
Apesar de suas emissões serem nulas, o perigo que uma instalação de geração
energia nuclear significa para todo o ambiente pode trazer danos praticamente
irreversíveis (casos de Fukushima e Chernobyl). A associação busca fortalecer a
geração de energia nuclear dentro do país, e possui participação ativa dentro do
Congresso americano, assim com as outras duas associações.
Entre os anos de 2002 e 2014 o custos para a geração desse tipo de energia
aumentaram cerca de 25%, os gastos de capital outros 109%, e os custos de
operação tiveram um aumento total de 13%, ou seja, o custo total da operação de
geração de energia nuclear aumentou um total de 28%86. Em razão desses dados
um plano de ação foi formulado para que os custos diminuíssem.
Atualmente cerca de 20% de toda energia elétrica gerada nos Estados Unidos
é nuclear. Como o próprio Instituto afirma, estas usinas são extremamente
confiáveis na medida em que trabalham 24 horas por dia “(...) porque ela não está
sujeita a mudança nas condições climáticas, flutuações nos custos do combustível
inesperados ou dependente de fornecedores estrangeiros”, a energia nuclear deve
ser expandida no país (ESPA, 2017).
O setor de geração de energia americano consiste predominantemente de
instalações que produzem energia elétrica através da queima de combustíveis
fósseis e biomassa. Este setor é importante pois, além de emissão dos GHGs
através da queima de combustíveis via veículos automotores, a queima do carvão
para geração de energia está em primeiro lugar nas emissões dos GHGs dentro do
país, o mesmo vale para o caso da China.
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Tabela 3 - Setor de Geração de Energia Elétrica
(todos os valores das emissões são apresentados em milhões de toneladas métricas de CO 2)

Número de instalações
Total de Emissões
Emissões por GHG (CO2e)
Dióxido de Carbono (CO2)
Metano (CH4)
Óxido Nitroso (N2O)

2011
1.592
2.221,70

2015
1.483
1.970,70

2016
1.405
1.876,30

2.208,30
4.2
9.2

1.959,70
3.6
7.4

1.866,20
3.3
6.8

Elaborado pela autora com base: https://www.epa.gov/ghgreporting/ghgrp-power-plants, 2017

Conforme tabela 3 acima, mostra que no caso da geração de energia elétrica
já se pode perceber uma diminuição, tanto no número de plantas que são obrigadas
a se reportar à EPA como aferir uma redução substantiva na emissão dos GHGs, de
maneira geral. Ao todo, existem hoje 62 instalações87 de geração de energia, nos
EUA, que possuem alguma não conformidade junto a EPA, ou seja, elas não
cumpriram parcialmente com suas metas e/ou não enviaram os seus relatórios de
emissões conforme determinado pela agência reguladora federal.
Em contrapartida, instalações em conformidade (sem violações), aquelas que
cumprem as metas e enviam relatórios determinados somam um total de 31.288
unidades. Os resultados confirmam a hipótese deste trabalho de que está
acontecendo uma real redução das emissões dos GHGs dentro do país. Como todas
as instalações de geração de energia elétrica, que são obrigadas a se reportarem à
EPA, são intensivas em carbono primordialmente, estão incluídas nos programas de
controle de poluentes de ar. Aquelas que não entraram no compliance da agencia,
estão enquadradas na Coalizão Pró-Desenvolvimento econômico, ao passo que as
outras podem ser consideradas na Coalizão Ambiental.

87 https://echo.epa.gov/facilities/facility-search/results acesso em 01/10/2017.
88 https://echo.epa.gov/facilities/facility-search/results acesso em 01/10/2017.
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Gráfico 1: Total de gases de efeito estufa emitidos nos EUA por ano
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Gráfico 2: Tendências recentes nas emissões de GHGs e sumidouros
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Gráfico 3: Porcentagem de emissões de GHGs em relação aos anos
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Gráfico 4: Emissões dos GHGs alocados por setor econômico - EUA
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Gráfico 5: Emissões de GHGs em 2015 por gás - EUA (MMT CO2 Eq.)
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Os gráficos acima indicam dois momentos diferentes. Em primeiro lugar, entre
os anos de 1992 e 2009, podemos verificar um aumento expressivo das emissões.
Logo após, dos anos que seguem até 2015 uma projeção de redução passa a ser
percebida, tanto no quadro das emissões gerais, quanto no quadro daquelas que
são cumulativas. Cada um dos setores mostraram a mesma queda.
Portanto, no caso dos EUA, foi possível confirmar que o país, até a COP 15
em Copenhague, teve um aumento de suas emissões, o que confirma também o
papel do Presidente como fonte de influência na negociação internacional no Nível I
do JDNs. Antes do período Obama, o Presidente George W. Bush não queria se
comprometer com os acordos climáticos e isso, junto, com a força das coalizões pródesenvolvimento econômico, acabaram por retardar o acordo internacional. Como
resultado, os EUA apresentaram um aumento das emissões de GHGs,
principalmente por conta das empresas de energia e de combustível que tiveram
liberdade para agir.
No entanto, a partir do início da administração Obama que começa em 2009
até 2015, pudemos mostrar que as reduções foram reais, inclusive na coalizão em
defesa do desenvolvimento econômico (embora tímidas). O fato é que, a tendência
de redução se espalhou por todo território nacional, sem que o congresso americano
tivesse que mudar sua posição e elaborar um compromisso a nível nacional, para
que todos os estados da federação fossem “obrigados” a se comprometer. Na
próxima sessão faremos uma análise parecida para o caso chinês.
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3.8. A China e as Mudanças Climáticas

Do outro lado do planeta está a China, um país em desenvolvimento com
aproximadamente um bilhão e trezentos mil habitantes89. Se, por um lado, a grande
cobrança mundial em relação aos EUA hoje é porque, este, foi responsável por
emissões históricas e possui atualmente altas taxas de emissão de gases de efeito
estufa per capta. No caso chinês, a pressão é justamente, pelo fato, de que suas
emissões cresceram de maneira vertiginosa nos anos recentes ( JIE, LE-LE, Z, YIMING,2015, p. 1390).
Diferentemente dos Estados Unidos, a China é um país de regime político
fechado, cujo alicerce para a estabilidade política é garantido pela pujança do
Produto Interno Bruto, na casa dos 6%, em desaceleração reduzida desde o final
dos anos 1970. O objetivo explícito do regime é tirar milhões de chineses da miséria.
Levantando a bandeira do desenvolvimento econômico acelerado, todas as decisões
da delegação chinesa levam em conta esse item para negociarem nas arenas
intergovernamentais multilaterais (MONKELBAAN, 2015, p. 208-209).
Embora a China seja um país internacionalmente ativo, inclusive em acordos
ambientais, o país se coloca decisivamente contra qualquer acordo que o vincule a
metas obrigatórias. O cálculo do regime chinês é o de que acordos internacionais
podem impactar o ritmo do crescimento econômico que o país persegue com tanto
vigor. Outro ponto sensível, que coloca a China como um player especial nas arenas
de negociação internacional, é sua posição de país em desenvolvimento. Por ainda
se enquadrar nessa categoria de países, o tigre asiático, ao mesmo tempo em que
apresenta um PIB de USS 11.383,00 trilhões no ano de 201690, o país não abre mão
de se manter no grupo dos países em desenvolvimento e reivindicar que seja tratado
como tal por todos os países com o qual negocia diretamente.
Atualmente, cerca de 90% (WIENER, p. 1808, 2008) da energia gerada no
país é proveniente do carvão, ou seja, a China é um extenso lençol carbonífero. A
emissão dos GHGs da China junto com os países desenvolvidos cresce tão rápido
que a previsão é de que eles irão elevar a concentração dos GHGs lançados na

89 http://countrymeters.info/pt/China acesso em 18/03/2017.
90
http://www.funag.gov.br/ipri/index.php/o-ipri/47-estatisticas/94-as-15-maiores-economias-domundo-em-pib-e-pib-ppp acesso em 18/03/2017.
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atmosfera em torno de 450 ppm91 até o ano de 2070. Em vista de tal cenário, a
China deve estar engajada firmemente em reduzir e mitigar suas emissões, para que
se possa alcançar o melhor cenário possível dentro do quadro de adaptação à
questão do aquecimento global.
Segundo Wiener (2008) um dos fatores que contribuíram para que a China se
tornasse um player tão proeminente, no que diz respeito às emissões,
principalmente de CO2, foi a imposição de uma legislação ambiental mais rígida, em
âmbito doméstico, por parte dos países industrializados, fazendo com que as
empresas migrassem seus pátios fabris. As empresas mais intensivas em carbono,
migraram para países com legislação ambiental mais flexível.
Sendo assim, nos países que recebem essas empresas, o nível de emissões
aumenta, o que acontece, em última

é um deslocamento de emissões

“existe

alguma evidência que tais fugas contribuiram para o aumento mais rápido do que
esperado das emissões na emissões Chinesas nos últimos 5 anos (...) (WIENER,
2008, p. 1809).
Ainda que o Estado Chinês priorize o desenvolvimento econômico como
locomotiva política e econômica para o país, ao mesmo tempo é verdade, e vale
destacar, que a China, desde a década de 1970, vem implementando algum tipo de
legislação ambiental (ZHANG, WEN, 2007, p.1250). A preservação do meio
ambiente já é uma questão em pauta e que tem sido levada em consideração,
guardada as devidas proporções e expectativas de terceiros.
Todas as leis ambientais existentes na China tem como referência a lei de
proteção ambiental 92 aprovada em 1989. Esta lei estabelece quatro princípios
fundamentais: gerenciamento e coordenação da proteção ambiental, prevenir antes
de poluir, atribuir responsabilidade ao poluidor e gestão ambiental. A partir destes
quatro princípios o país passou a desenvolver uma política ambiental mais
consciente, as províncias, por exemplo, foram autorizadas a estabelecer legislações
91 Os níveis atuais de gases de efeito estufa já ultrapassaram em muito os níveis pré-industriais de
280 ppm (parte por milhão), foi verificado que o número praticamente dobrou nas últimas décadas se
comparados com os 10.000 anos antes da era industrial começar. Partes por milhão significa a
quantidade de CO2 por exemplo que uma quantidade de ar seco possuí, especialmente o gás
carbônico é um gás que tem uma capacidade muito grande de reter o calor na atmosfera terrestre,
fato que contribuí para o aquecimento do planeta e consequentemente, mudança no clima. Caso a
concentração atinja os 450 ppm previstos pelos cientistas o planeta irá experimentar uma variação
climática que até agora não sentimos, ou seja, entraremos em uma era desconhecida para a raça
humana. https://www.ipcc.ch/pdf/reports-nonUN-translations/portuguese/ar4-wg1-spm.pdf acesso em
23/03/2017.
92
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/12/content_1383917.htm acesso em 1/11/2017.
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ambientais mais rígidas do que a legislação nacional para contribuir com os padrões
estabelecidos de poluição do ar e descarte de resíduos sólidos.
O país atualmente é um dos mais vulneráveis (MOREIRA, 2014, p.214) às
consequências relativas às mudanças climáticas (MOREIRA, 2014, p.219). O
governo chinês tem consciência de que a dimensão populacional, bem como o
desenvolvimento econômico que o país têm alcançado, já têm resultado no aumento
pela demanda por energia. Esse aumento coloca o tigre asiático em uma situação
de maior vulnerabilidade.
O governo central,

não apenas tem incentivado ações mais sustentáveis

(ZHANG, WEN, 2007), como, também tem buscado parcerias público-privadas para
agregar o máximo de setores possíveis a fim de diminuir suas emissões com maior
rapidez. O país também trata sempre de se engajar em acordos internacionais com
número menor de negociantes, para se enquadrar e contribuir em todas as frentes
para uma melhor adaptação às consequências do aquecimento global (MOREIRA,
2016, p. 220).
Diferentemente do que foi trabalhado para compilar e analisar as informações
a respeito do movimento das coalizões americanas, encontrar informações
detalhadas a respeito das ações de cada um dos atores foi um desafio. No caso
chinês, prosseguiremos usando a mesma lógica apresentada na sessão anterior
para definir as coalizões e os interesses que cada uma delas se apóia, com o
objetivo de influenciar o processo político. Aqui, na verdade, está o ponto mais
sensível em analisar o tigre asiático, não existe uma influência real no processo
político de tomada de decisão, o Partido Comunista da China atua e desenvolve
suas decisões baseadas, principalmente, nos documentos chamados de Planos
Quinquenais.
Aqui também utilizaremos a mesma configuração adotada para o caso
americano, também separamos alguns grupos que compõem a coalizão ambiental e
a coalizão pró-desenvolvimento econômico. Cada grupo também será analisado nos
três níveis - federal, estadual e grupos de interesse. Para os últimos dois níveis não
foi possível encontrar dados muito anteriores aos anos 2000. A maior dificuldade
neste contexto, foi de que grande parte dos documentos oficiais, principalmente no
caso dos governos subnacionais, estão em mandarim e não foi possível traduzi-los
para o inglês ou português. Dessa forma, decidimos coletar as informações que
foram traduzidas para o inglês.
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A coalizão ambiental chinesa em nível federal é composta pelo China National
Leading Group on Climate Change (CNLGCC, em inglês). Existe ainda um
departamento específico para tratar das questões climáticas, o Department of
Climate Change93, que está diretamente subordinado ao National Development and
Reform Commission (NDRC), principal instituição chinesa que toma todas as
decisões dentro do país, inclusive sobre meio ambiente e, consequentemente,
questões climáticas. O Departamento de Mudanças Climáticas possui um
direcionamento mais internacional para tratar da questão, na medida em que tem
como função, analisar os impactos domésticos do aquecimento global nos setores
econômico e social do país. O órgão também é responsável por organizar e
coordenar a formulação de estratégias bem como planos e políticas públicas para
combater a ameaça climática.
Os governos subnacionais foram escolhidos e enquadrados nas coalizões
com base no relatório da United Nations Development Program (UNDP) China
Sustainable Cities Report de 2016 (UNDP,2016). Neste relatório são medidos os
seguintes indicadores – o de cidades mais sustentáveis, de baixa sustentabilidade e
as cidades insustentáveis – Urban Human Development Índex que mede saúde,
educação e resultados, e o Urban Ecological Input Index que mede o uso da terra,
consumo de água e energia e os poluentes descartados durante desenvolvimento
urbano.

Sendo assim, as seguintes cidades foram relacionadas na coalizão

ambiental: Tianjin, Hangzhou e Dalian. Embora cidades como Beijing apareçam no
top do ranking, as três cidades citadas foram as que em seus websites possuíam
informações mais consistentes e completas a respeito dos planos e ações, que
estavam sendo elaborados para lidar com a questão do aquecimento global.
Os grupos de interesse relativos ao setor de energia é o que menos possui
informações disponíveis. As associações de energia não têm capacidade de atuar
junto ao partido comunista chinês, estes grupos operam junto ao NRDC através da
facilitação de encontros e eventos, com o objetivo de fazer sugestões a respeito de
possíveis políticas que poderiam ser adotadas no setor.
Na Coalizão Ambiental duas associações foram escolhidas: a Chinese
Renewable Energy Industry Association (CREIA, em inglês) e a Chinese Renewable

93

http://en.ndrc.gov.cn/mfod/200812/t20081218_252201.html acesso em 01/11/2017.

115

Energy Society Wind Energy Committe (CWEA, em inglês) ambas cadastradas junto
ao Ministério de Relações Civis para atuarem dentro do país.
A coalizão pró-desenvolvimento econômico em nível federal é justamente
composta pelo NRDC. Quando examinamos os documentos relativos à geração de
energia, como lidar com as questões climáticas etc. (NDRC, 2016, NDRC, 2007) ás
primeiras

informações

relacionadas

nos

documentos,

versavam

sobre

o

desenvolvimento econômico como prioridade. As questões ambientais são
discutidas nas últimas partes dos relatórios. Desta maneira, ainda que o NRDC
esteja engajado em lidar com as questões climáticas, abrindo uma gama de
possibilidades, principalmente para os governo subnacionais, o fato de não existir
um órgão independente do respectivo ministério já mostra o quão centralizada e
controlada é a questão.
As cidades escolhidas para compor esta coalizão, foram aquelas classificadas
como insustentáveis, ou seja, Xining, Yinchuan e Lanzhou, todas com baixos
indicadores de desenvolvimento humano. Estas cidades enfrentam um desafio
enorme em desenvolver suas populações e ainda perseguirem a preservação
ambiental para se adequarem às políticas de poluição atmosférica do governo
central chinês.
Por fim, a China National Coal Group Corporation, a China Shenhua Energy
Companie, China Huadian Corporation e a Huaneng Power International Inc são as
maiores empresas chinesas do setor de geração de energia e sua base é o carvão.
Embora algumas delas tenham planos de ser a primeira empresa, fornecedora de
energia limpa em larga escala para todo o país, a quantidade de exploração de
carvão e a quantidade de energia gerada através dessa matriz é tão considerável
que não é possível alocá-los na coalizão ambiental.
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3.9. Coalizão Ambiental
Quadro 5 – Coalizões domesticas - China
Coalizão Pró desenvolvimento
econômico

Coalizão Ambiental
Governos
SubNacionais
Tianjin
Hangzhou
Dalian

Setor de
Energia

Governo
Nacional

Carvão, Gás
Natural,
Nuclear,
Fontes
Renováveis

China
National
Leading
Group on
Climate
Change
(CNLGCC)

Governos
SubNacionais

X

Xining
Yinchuan
Lanzhou

Setor de
Energia

Governo
Nacional

Carvão, Gás
National
Natural,
Development
Nuclear,
and Reform
Fontes
comission
Renováveis
(NDRC)

Elaborado pela autora, 2017.

3.10 – Nível Federal
O China National Leading Group on Climate Change94 é um grupo que tem
como função lidar com as questões a respeito da mudança climática dentro da
China, o governo estabeleceu o CNLGCC em 2007. O Premier na época, Wen
Jinbao, foi colocado como o responsável pelo grupo, mesmo depois do término do
seu mandato ele continua no grupo. O CNLGCC conta com aproximadamente 20
ministérios e demais órgãos governamentais.
O esforço para lidar com a questão do clima, é realmente um trabalho em
conjunto entre os governantes chineses, a quantidade de agentes e agências
envolvidas no processo é digna das proporções continentais que o país possuí. Este
Leading Group ajuda a compilar e divulgar as informações a respeito do que a China
tem realizado na agenda ambiental para as mudanças climáticas. Através do
website95 é possível encontrar uma gama imensa de informações sobre o que o país
tem elaborado para lidar com as questões climáticas.
Entretanto, diferentemente dos EUA, não existe uma agência específica para
regulamentar a emissão de gases de efeito estufa, ou outros gases poluentes, bem
como criar mecanismos de enforcement. As leis ambientais estão incorporadas à
legislação nacional chinesa, e os governos locais e outras agências são os
94
95

http://en.ccchina.gov.cn/list.aspx?clmId=99 acesso em 01/11/2017.
http://en.ccchina.gov.cn/list.aspx?clmId=96&page=1 acesso em 01/11/2017.

117

responsáveis por96 monitorar casos de descumprimento. Nos anos 2000 entra em
vigor a Lei de Prevenção e Controle da poluição atmosférica que traz mecanismos
que vão desde multas, até encerramento das empresas envolvidas em atividades
produtivas de grande impacto ambiental.
Aqui discorreremos sobre documentos produzidos pelo país, e também as
políticas que a China desenvolveu, para começar a lidar com a questão do clima nos
anos de 1992, 2009 e 2015, tomando como base o relatório do PNUD (2012). No
ano de 1989 uma lei de proteção ambiental foi promulgada pelo governo chinês, e
em 1990 um pequeno grupo para pensar questões a respeito do clima,

foi

estabelecido durante o 80 Plano Quinquenal (1991-1996). O objetivo primordial deste
documento é o de garantir o desenvolvimento econômico.
No ano de 1991, o país recebeu a Conferência Ministerial dos Países em
Desenvolvimento sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento que resultou na
declaração de Beijing97, e que no ano seguinte foi entregue na RIO-92. Logo após
entre, os anos de 1992 a 1995, o país estabeleceu um Leading Group 98 para
implementar os planos da Agenda 21.
Também é lançado o Conselho de Cooperação Internacional Chinês para
Meio Ambiente e Desenvolvimento99, a lei de prevenção e controle de poluição do ar
é adicionada como emenda, e aproximadamente metade das municipalidades
chinesas e províncias formaram seus grupos específicos para lidar com a Agenda 21
chinesa (UNDP, 2012).
Os dois Planos quinquenais que se seguiram após o 80 claramente estavam
concentrados no desenvolvimento econômico como sendo fator primordial, o 9 0
apenas cita rapidamente a palavra ‘sustentável’ nas metas primárias, e o 10 0 sequer

96

http://en.ccchina.gov.cn/Detail.aspx?newsId=38558&TId=99 acesso em 01/11/2017.
Após da entrega da declaração de Beijing, e a inclusão de gênero, inclusive em questões
ambientais, que os países assinaram e entregaram em 1992 no Earth Summit, relegou ao país o
título de primeiro país a ter sua própria agenda 21 e a estabelecer planos de ação para promover o
desenvolvimento sustentável (UNDO, 2012).
98
A agenda 21 chinesa consiste em planos de ação elaborados a partir do documento produzido pela
RIO-92, o texto começa reconhecendo as consequências que a poluição intensiva já causava no
país, e a importância de preservar o meio ambiente e controlar a poluição. O documento versa sobre
78 áreas com programas para assegurar que o desenvolvimento futuro estivesse em acordo com os
objetivos da Agenda 21.
99
Conselho criado com a permissão do governo central, o conselho foi criado como uma organização
sem fins lucrativos e de alta nível, o corpo de conselheiros é composto por experts, em meio
ambiente e desenvolvimento, tanto chineses quanto estrangeiros, este conselho se reporta
diretamente ao Ministério de Proteção Ambiental. http://www.cciced.net/cciceden/ABOUTUS/Charter/.
Acesso em 01/11/2017.
97
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aborda a questão de desenvolvimento sustentável, ainda que se comprometa em
apoiar e encorajar o desenvolvimento de energia limpa (UNDP, 2012).
O 120 Plano quinquenal é o primeiro que já apresenta nas metas primárias, o
conceito de desenvolvimento sustentável como uma política a ser perseguida pelos
próximos 5 anos. Os objetivos para atingir essas metas já estão melhor definidos em
termos de conservação energéticam, e o aumento de energia via fontes renováveis.
Neste momento, em parceria com as Nações Unidas, a China já estava apoiando
ações domésticas para que o país fosse capaz de começar a reduzir suas emissões.
Conforme aponta o mesmo relatório
(…) with the country mobilized to take actions against climate change at
both national and local levels, soon the 11th FYP targets of energy
conservation and emissions reduction for each region and sector started to
be reached. The energy consumption per unit of GDP dropped by 10.1% in
2008 compared to 2005, further decreased by 3.35% in the half of 2009
compared to the first half of the 2008, representing a total reduction of 670
2
million tins of CO (UNDP, 2012).

O relatório China’s Policies and Actions for Adressing Climate Change100 de
2009, concorda com as informações divulgadas no relatório do PNUD (2012) e
discorre sobre todas as ações que o país tomou e os respectivos resultados
alcançados em detalhes. O que podemos inferir é que, já estava havendo uma
construção da questão climática dentro do país, o próprio relatório lançado pelo
NDRC, afirma que a China já estava lidando com sérios problemas de desastre
ambiental (NDRC, 2009, p. 7).
Ao longo dos 5 anos que comportaram este Plano Quinquenal, a Lei de
Energia Renovável foi implementada, o plano de estratégia de médio e longo prazos
em energias renováveis foi colocado em ação, a criação do China National Leading
Group on Climate Change, sob a liderança do premier Wen Jiabao, foi
institucionalizado, dando mais força ao movimento climático dentro do próprio
NDRC, e, também a emenda a Lei de Conservação de energia é aprovada.
No plano internacional, por outro lado, em 2009, a declaração ministerial de
Copenhague, documento não vinculante, é assinado e a COP 15 considerada um
fracasso. O plano doméstico chinês, contudo, parecia avançar e já se preparava
para lidar com as questões climáticas.

100

http://www.ccchina.gov.cn/WebSite/CCChina/UpFile/File571.pdf acesso em 01/11/2017.
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No entanto, foi no 120 Plano Quinquenal que o desenvolvimento verde vira a
primeira prioridade do governo chinês. Com metas de redução de carbono
estabelecidas claramente, o desenho de novas estratégias para o plano baseadas
em tecnologia de baixo carbono foram esboçadas. O relatório aponta para uma
China entrando na era do desenvolvimento sustentável, a partir deste plano. A
construção de novos prédios, por exemplo, devem seguir os novos padrões de
eficiência energética101. No acumulado durante os 5 anos do Plano Quinquenal, o
consumo de energia entre os chineses diminuiu 13,4% por unidade de PIB,
representando uma redução total de CO2 de 1.4 bilhões de toneladas (NDRC, 2015,
p. 13).

Quadro 6: Five Year Plan - Plano de ação Quinquenal do governo chinês

Metas Primárias

8th
(1991-1995)

11th
(2006-2010)

12th
(2011-2015)

Desenvolvimento
Econômico
alto
e
sustentável e mais tarde
abrir a economia para o
mundo

"Xiaokang": Promover desenvolvimento
sustentável, estabelecer uma sociedade
socialista harmoniosa e entender os
benefícios para o maior número de pessoas

Desenvolvimento Verde; reestruturar a
economia
mais
direcionada
domesticamente;
desenvolvimento
cientifico.
Desenvolvimento
sustentável
da
população, dos recursos e do meio
ambiente; desenvolver segurança social,
geração de empregos, pensão e sistema
público de saúde; desenvolver sete
novas
industrias
emergentes:
biotecnologia, nova geração de energia,
equipamento high-end de produção,
conservação de energia e proteção
ambiental, veículos movidos a energia
limpa, novos materiais e nova geração
de tecnologia de geração de informação

Prioridades do
Governo

Foco

Áreas
Prioritárias

101

Desenvolvimento
Sustentável,
proteção
ambiental, tecnologias de
controle de poluição,
desenvolvimento
cientifico e tecnológico

Quadruplicar o nível do PIB de 2000 até
2020; desenvolvimento humano balanceado
e centrado; cuidar do meio ambiente, apoiar
o
empoderamento
individual;
comprometimento
em
melhorar
a
governança e prestação de contas

8th
(1991-1995)

11th
(2006-2010)

12th
(2011-2015)

Fortalecer a agricultura;
Aumentar as industrias
básicas e infraestrutura;
Reajustar e transformar o
processo
industrial;
fortalecer a educação, a
ciência e a tecnologia.

http://en.ccchina.gov.cn/archiver/ccchinaen/UpFile/Files/Default/20151120095849657206.pdf
acesso em 01/11/2017.
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Desenvolvimento
Energético e
Esforços de
Conservação

Aumentar a eficiencia e
reduzir
os
impactos
negativos
no
meio
ambiente associados a
industria do carvão

Atingir a meta de reduzir 20% do consumo
de energia por unidade de PIB até 2010;
aumentar
a
proporção
de
energia
renováveis (inclusive larga escala de
geração de energia via hidrelétricas), no
fornecimento de energia eletrica primario
em 10% até 2010; extração de metano de
leito de carvão em 10 bilhões de metros
cúbicos; aumentar a taxa de cobertura
florestal em 20% e aumentar os sumidouros
de carbono em 50 milhões de toneladas nos
níveis de 2005 até 2010.

Reduzir a intensidade em carbono entre
40-45% até 2020; reduzir a intensidade
energética em 16% até 2015; Reduzir a
intensidade em carbono em 17%;
aumentar as fontes de geração de
energia a partir de fontes não
provenientes de combustiveis fósseis
em 11,4% do total de energia utilizada;
estabelecer um mercado de carbono;
atingir uma porção de 15% em energia
renovável no suprimento de energia da
China até 2020

Elaborado pela autora, 2017.

O quadro 6 acima mostra o comparativo do conteúdo dos Planos Quinquenais
de acordo com os compromissos assumidos nos períodos relacionados neste
trabalho, com a descrição dos objetivos primários e mostrando a inserção do
desenvolvimento verde como prioritário, bem como as metas a serem perseguidas.
Olhando a tabela é possível perceber a evolução da questão das metas neste
documento que orienta toda a política chinesa, tanto no plano doméstico quando
internacional.
3.11. Nível Subnacional – Governos Estaduais ou Provinciais

Os governos subnacionais chineses (municipalidades, províncias e zonas
autônomas) adquiriam certa independência do governo central na formulação de
políticas e implementação das mesmas (KOEHN, 2008, p. 59), por conta dessa
mudança de responsabilidades, que saiu das mãos do governo central, de certa
maneira, para o nível local/regional aonde (...) the direct impact of municipal
government policies on the levels of urban residents has increased (KOEHN, 2008,
p. 59). A afirmação feita por Koehn, é especialmente verdade para os casos de
combate às mudanças climáticas. Nos casos em que a atuação do governo central
se mostra mais limitada, são esses os governos capazes de implementar políticas
ambientais mais agressivas, como, contribuir com a redução das emissões, por
exemplo.
O próprio sistema chinês de governo, mais descentralizado, viabiliza e
encoraja esforços por parte dos governos subnacionais para proteger o meio
ambiente (KOEHN, 2008, p. 60). Se o prefeito é ambientalista, então já se sabe que
a cidade vai elaborar e implementar políticas ambientais mais contundentes
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(...) when the mayor is environmentally proactive, income levels are high,
and the city is tighly integrated into the international community, local
environmental protection has evidenced substantional progress over the
past decade (KOEHN, 2008, p. 60).

A liberdade de atuação destes governos chega a níveis de que até ONGs,
nacionais e internacionais, são autorizadas a trabalhar em conjunto com eles para
auxiliá-los na implantação de projetos verdes, ou seja, menos intensivos em carbono
e também atuam no monitoramento de emissões. Outro exemplo de autonomia
dessas cidades chinesas, é a possibilidade de fazerem parte de grupos
internacionais que visam à preservação ambiental e o combate às mudanças
climáticas como o grupo de C40102.
O grupo, criado a partir de iniciativa das próprias cidades para enfrentar as
mudanças no clima, propõem ações urbanas para a redução dos GHGs, ao mesmo
tempo que visam promover, o aumento da saúde pública, o bem estar e criar
oportunidades econômicas para os cidadãos urbanos.
Atualmente 9 cidades chinesas fazem parte do C40: Beijing, Chengdu, Dailan,
Guangzhow, Hong Kong, Nanjiang, Shanghai, Shenshen e Wuhan, todas engajadas
em contribuir com o governo central chinês, para que estes, consigam atingir o
compromisso firmado na COP 21 (2016). A cidade de Dailan, por exemplo, é a maior
cidade portuária da província de Liaoning situada no noroeste da China e é líder
desta zona econômica103.
Além da C40, iniciativas como a Alliance of Peaking Pioneer Cities of China104
proliferam e relatórios são constantemente publicados a respeito das cidades

102

O C40 cities é um grupo de megacidades mundiais que buscam solucionar a questão das
mudanças climáticas em suas cidades através de uma cooperação global, trocando informações,
cooperando em questões tecnológicas, incentivo a participação privada, essas cidades se reúnem
regularmente e discutem as melhores maneiras, os melhores exemplo aplicados para serem
compartilhados entre as cidades. “C40 supports cities to collaborate effectivelly, share knowledge and
drive meaningful, measurable and sustainable action on climate change” http://www.c40.org/about
acesso em 15/05/2017.
103
http://www.c40.org. Acesso em 01/11/2017.
104
Grupo formado a partir do encontro “China-US Climate Smart/Low Carbon City Summit” que
aconteceu em 2015, a “China-US Climate leader Declaration” assinada entre os lideres que estavam
presente indica que cada governo estadual, municipal e províncias vão tomar ações mais ativas para
o combate às mudanças climáticas e implementarão metas de redução de emissões bem como
conservação de energia segundo as metas propostas por seus respectivos países, neste documento
as cidades chinesas se comprometem a atingir o pico de suas emissões antes do ano de 2030, prazo
acordado pelo país no acordo de Paris, COP 21. http://appc.ccchina.gov.cn/list.aspx?clmId=234
acesso em 01/11/2017.
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chinesas: The role of Chinese Cities in Greenhouse Gas Emission Reduction105 e o
China Sustainable Cities Report106, são alguns dos exemplos de como as cidades
chinesas estão cada vez mais integradas ao processo de combate ao aquecimento
global.
De acordo com o relatório The Role of Chinese Cities in Greenhouse Gas
Emission Rreduction, a China possui cerca de 100 cidades com mais de um milhão
de habitantes e algumas com mais de 10 milhões de habitantes (SEI-International,
2015, p. 1). Espera-se com isso, que até 2020, 60% da população chinesa viva em
cidades (SEI-International, 2015, p. 3). Ainda segundo o mesmo relatório o setor
industrial é, de longe, o maior emissor de CO2 do país, sendo portanto, os maiores
consumidores de energia, utilizando 56% da energia total gerada no país (SEIInternational, 2015, p. 5) . A indústria está presente principalmente nas cidades
chinesas. Com base nestes dados, a importância da participação das megacidades
é primordial para que haja um avanço real no corte de emissões. Por esse motivo,
as cidades que foram escolhidas para compor a coalizão ambiental são Tianjin,
Hangzhou e Dalian.
A cidade de Tianjin conta com um website 107 específico para tratar das
questões relativas ao meio ambiente, a Tianjin Environmental Protection Agency,
tem a de responsabilidade principal de formular leis para proteção ambiental e
redução de emissões, devem elaborar regulamentações e diretrizes para a
preservação ambiental, políticas, leis locais, supervisionar e gerenciar os impactos
ambientais que acontecem na cidade. Ela também é responsável por elaborar e
implementar planos de ação para a redução de CO2.
A mesma cidade, Tianjin, conta com mais de 20 leis para o controle de
poluição, descarte de resíduos perigosos, preservação de áreas de proteção etc.108.
Em 2013 a cidade lançou o Tianjin Environmental Protection Work Points109 onde a
construção de eco-cidades, o aumento da propaganda ecológica alinhada com a
educação ambiental, figuram entre as principais medidas. Ademais, já implementa 5
105

https://www.sei-international.org/mediamanager/documents/Publications/Climate/Cities-lowcarbon-future-2015-China-briefing.pdf acesso em 01/11/2017.
106
https://issuu.com/undp-china/docs/undp-_ch-_2016_sustainable_cities-e acesso em 01/11/2017
107
http://www.tjhb.gov.cn/organization_responsibility/function_introduction/201411/t20141105_4511.ht
ml acesso em 01/11/2017.
108
http://www.tjhb.gov.cn/env/laws_and_regulations/local_rules_and_regulations/index.html acesso
em 01/11/2017.
109
http://www.tjhb.gov.cn/env/program_and_plan/planning_plan/201410/t20141022_1983.html acesso
em 01/11/2017.
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planos de redução de emissões. Segundo o relatório do PNUD (2012) a cidade
conseguiu atingir os níveis de desenvolvimento humano aliado com a conservação
ambiental necessária para estar no quadrante das cidades sustentáveis (UNDP,
2016, p.49).
A cidade de Hangzhou, embora não possua um site específico para tratar das
questões ambientais, possuí uma agência municipal de proteção ambiental 110
responsável por formular leis e planos de ação, tanto no que diz respeito às
emissões, quanto as demais leis de proteção ambiental. A cidade conta com 4
planos de ação que já estão sendo implementados, o Project Blue Sky, Project
Clean Water, Project Greeness e o Project Quietness.
Um plano de 2015 111 , para implementação do controle de poluentes
atmosféricos, está publicado, porém, não possui tradução para o inglês. No caso
desta cidade, foi interessante encontrar informações a respeito de multas 112
aplicadas a empresas, e até pessoas físicas, pelo descumprimento das leis a
respeito de poluição da água, descarte de materiais perigosos, poluição atmosférica
etc. Desde 2013 existe relatório de multas sendo aplicadas aos agentes que
descumprem as normas estabelecidas pela cidade.
Até agora (e o mesmo vai ser verdade para as outras cidades, inclusive as
cidades que fazem parte da coalizão pró-desenvolvimento econômico) não foi
possível encontrar documentos oficiais que mostram o comprometimento em
redução de emissões, ou informações indicando que estas cidades estão
implementando políticas em direção a um controle mais estrito de GHGs, em geral, e
em CO2, em particular. Também se procuramos o termo climate change no website
de qualquer uma delas e não foi possível encontrar informações disponíveis.
A cidade de Dalian é a que possui informações mais completas a respeito de
suas leis ambientais, possui também um sistema de enforcement para os
descumprimentos das leis ambientais promulgadas pela agência municipal 113 . A
cidade busca estabelecer uma estratégia voltada à produção de um meio ambiente
de qualidade114 com prioridades direcionadas ao desenvolvimento verde.
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http://www.hangzhou.gov.cn/col/col810006/index.html acesso em 01/11/2017.
http://www.hzepb.gov.cn/wryhjjkxxgk/zlkz/gjzd/201501/P020150128572646919693.pdf acesso em
01/11/2017.
112
http://www.hzepb.gov.cn/wryhjjkxxgk/xzcf/zjcf/index_2.htm acesso em 01/11/2017.
113
http://www.epb.dl.gov.cn/common/View.aspx?mid=385&id=30270&back=1 acesso em 01/11/2017.
114
http://www.epb.dl.gov.cn/Common/View.aspx?mid=12&id=34800 acesso em 01/11/2017.
111
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Na China, os avanços ambientais são medidos através da contagem de dias
em que o ar esteve mais “respirável”. No caso desta cidade, por exemplo, no ano de
2016, a cidade contou com 299 dias em que o ar esteve próprio para respirar. Isso
aconteceu graças ao plano de ação de controle da poluição do solo, água e da
atmosfera.
Segundo as informações contidas no website115 foi a primeira vez desde 2013
que a qualidade do ar melhorou sucessivamente ficando no top do ranking da
província de Liaoning. A cidade busca promover um mecanismo de longo prazo com
o intuito de promover a preservação ambiental. Também no ano de 2016 a cidade
recebeu em multas o equivalente a 81.52 milhões de Yuan, e foram monitoradas, ao
todo, cerca de 19,600 empresas.
3.12. Grupos de Interesses – Setor de energia

Aproximadamente 70% da geração de energia chinesa tem origem pela
queima do carvão, o país é abundante em reservas do minério, além de possuir
reservas significantes em capacidade de geração de energia através de
hidrelétricas. Junto com a indústria, o setor de geração de energia é o que mais
emite CO2. . Em 2008, a China ainda consumia 71% de sua energia gerada a partir
da queima do carvão116, em 2016 esse montante diminuiu para 57, 2%. A geração
de energia através de fonte termal, gás natural e biomassa foi de 6,9%, hidrelétricas
20,1 %, eólica 9%, solar 4,7% e nuclear conta com um pequeno percentual de 2,1%.
Graças ao avanço de outras fontes de geração de energia que em 2013 a China
conseguiu experimentar uma redução no consumo do carvão.
Como a China ainda é altamente dependente do carvão mineral e do óleo
para o consumo de energia, com aproximadamente 2,5% das reservas globais de
carvão, e dependente de importação de óleo117, o tigre asiático, se torna cada vez
mais vulnerável em sua matriz energética. Buscar alternativas aos combustíveis
fósseis é de suma importância para que o país mantenha o desenvolvimento verde
conforme prometido no 110 FYP. Não à toa, que nos documentos que exploramos
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no quadro relativo aos Planos Quinquenais o setor de energia cita e estabelece
normas para o desenvolvimento e investimento em fontes renováveis.
O país entende, que é necessário trabalhar a partir de estratégias regionais
para que um aprofundamento da questão ambiental se torne cada vez mais
interiorizada, tanto junto à população local quanto aos governos e empresas. Cada
região merece uma atenção, e cada uma deve ser melhorada e devem ser pensadas
as melhores formas de implementar as medidas de mitigação e adaptação, bem
como trabalhar para que a poluição nas regiões urbanas seja diminuída.
A ideia, é controlar a intensidade do desenvolvimento e tornar o país menos
intensivo em carbono, para tanto, é necessário definir os limites ecológicos,
estabelecer critérios estritos para o desenvolvimento industrial e deixar de permitir
projetos, que são intensivos em carbono, em áreas chaves para preservação
ambiental e o progresso ecológico.
O governo se propõe a diminuir o uso de carvão, para a geração de energia,
em 300 gramas do mineral por quilowatt/hora, da mesma maneira que irá expandir
uso de gás natural até o ano de 2020, atingindo 10% do montante da matriz de
geração de energia elétrica a partir de gás natural. Da mesma forma, o objetivo é
aumentar a geração de energia limpa através de fonte eólica e solar, atualmente a
capacidade já instalada no país118, de geração de energia via fontes renováveis, se
configura conforme demonstra o quadro 7 abaixo:

Quadro 7: Capacidade Instalada Energia Limpa

Tipo

Capacidade/gw

Eólica

200

Solar

100

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2017.

Entre os anos de 1980 e 2006 o consumo de energia na China aumentou
entre 5 e 6% ao ano (NDRC, 2007, p. 6), e a tendência é que aumente mais até
2030, data na qual o país se compromete em atingir seu pico de emissões. A ênfase
do governo chinês no setor é economizar o consumo de energia, através de energia
118
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limpa e segura, o governo buscará assegurar que o setor energético do pais, se
desenvolva bem, já que “beliving that development is the only way for its survival
(..)”(NDRC, 2007, p. 11) a ênfase em um desenvolvimento onde a matriz de energia
é primordialmente limpa, o setor de desenvolvimento tecnológico deve estar
funcionando constantemente na busca por opções sempre mais modernas, o
governo chinês busca investir mais recursos no setor de tecnologia, este, acaba por
se tornar, no limite, uma oportunidade para que o próprio país passe a investir em
novas opções.
Para compor a coalizão ambiental, existem duas associações a Chinese
Renewable Energy Industry Association (CREIA) estabelecida nos anos 2000, e que
contou com o apoio de agências internacionais como o PNUD - United Nations
Development Programme, e o Global Environment Facility (GEF, sigla em inglês),
além da State Economic and Trade Comission. Diferentemente do que acontece nos
EUA, essas associações não têm as mesmas condições para promoverem o lobby
institucional.
Elas se comportam como facilitadoras de encontros entre setores essenciais,
entre políticos, empresas, setores intelectuais e de inovação tecnológica. Elas
possuem também liberdade de fazer sugestões para o governo, a respeito das
agendas de pesquisas que sejam capazes de contribuir para a redução de
emissões.
A missão da CREIA é promover a adoção de tecnologias de energia
renovável mais avançadas. Entretanto, poucas informações podem ser encontradas
dentro do website da associação, sem dados concretos de quantas empresas
existem ou fazem parte da organização e nem das sugestões ou planos
apresentados para o governo da China.
Com o mesmo objetivo de estabelecer conexões entre as partes que atuam
no setor de geração de energia limpa, a China Renewable Energy Society Wind
Energy Committe, mais antiga que a CREIA, foi estabelecida em 1981 como uma
instituição sem fins lucrativos para fazer pesquisas em tecnologia limpa e auxiliar a
setor de geração de energia a partir de fonte eólica.
O China National Renewable Energy Centre 119 (CNREC, em inglês) é,
atualmente, a instituição responsável por auxiliar as autoridades do setor de energia
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em busca de políticas para implementação de energia renovável, além de ajudar a
coordenar e gerenciar o setor industrial. A missão do instituto, é conduzir ações e
estratégias para expandir o setor de energia renovável, o instituto vem produzindo
relatórios desde 2012120. Como pudemos perceber as associações listadas nesta
coalizão contribuem para pesquisa em políticas e tecnologias, analisando
possibilidades de expansão do setor e enviando essas informações para os órgãos
responsáveis pelo desenvolvimento de ações concretas em solo chinês.
A relevância em citar estas organizações, consiste na desmistificação da ideia
de que o Estado chinês é fechado ao ponto de não permitir que outras vozes tenham
espaço. Ainda que sejam apenas consultadas, estas associações podem aproveitar
as novas oportunidades que surgem, dado os objetivos do 110 Plano Quinquenal,
com foco no desenvolvimento verde. As associações que estão no setor de
produção a partir da queima do carvão, são mais robustas em informações e
atuação dentro do país.

Coalizão Pró-Desenvolvimento Econômico
3.13. Nível Federal – Comissão de Desenvolvimento e Reforma
Nacional
Segundo a autora Helena Margarido (2014), “as prioridades oficiais do
governo chinês são o desenvolvimento econômico, a redução da pobreza e a
estabilidade social que os levará a um rápido crescimento econômico e uma
melhoria no padrão da vida” (2014, p.224). Graças a essa diretriz, quase inflexível,
o governo chinês se vê em situação desconfortável entre seguir crescendo
economicamente de forma acelerada ou preservar o meio ambiente, e contribuir
para que o mundo seja capaz de combater em algum nível as mudanças no clima.
Para tentar superar esse dilema, o governo chinês, através do National
Development and Reform Comission (NDRC) - o órgão responsável por coordenar,
além de outras áreas do governo, a questão ambiental – busca articular a
preservação ambiental associada ao desenvolvimento econômico. É a partir do
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NDRC que as definições de agenda e formulações de políticas públicas relevantes
são colocadas em prática.
Na prática, o Leading Group apontado na coalizão ambiental não está
dissociado do NDRC, e nem um tipo de política realmente relevante para país,
acontece sem a aprovação deste departamento. O motivo por enquadrá-lo nesta
coalizão é que por ser o desenvolvimento econômico uma prioridade sobre todas as
outras matérias, inclusive as ligada às mudanças no clima, elas ficam sujeitas à
análise e disposição do NDRC em agir mais proativa em relação a questões de
grande importância, como é a questão climática. Todavia, o NDRC 121 reconhece
largamente o problema das consequências das mudanças climáticas, e está
colocando vários planos de ação em prática para cumprir com o acordo celebrado
em Paris.
Ainda que o país se encontre engessado, em uma estrutura rígida de tomada
o decisão, a China não tem se furtado da responsabilidade de se engajar no
combate ao aquecimento global. Para isso, o Estado chinês passou a adotar os
chamados Planos Quinquenais. São planos de desenvolvimento econômico que o
governo chinês renova a cada 5 anos. Ele foi formulado, a primeira vez, em 1953122
com o objetivo de atingir uma alta taxa de crescimento econômico nos setores de
indústria pesada.
Os planos que se seguiram destacavam o crescimento econômico como base
principal das decisões do governo central. No caso do 12º Plano Quinquenal
(período de 2011 – 2015), as diretrizes já passam a prever uma maior eficiência
energética com vistas à questão das mudanças climáticas, no que tange a redução
de emissões, além de ações específicas para o combate ao aquecimento global.
No 12º Plano Quinquenal, o objetivo do governo era atingir uma redução de –
16% em intensidade energética e conseguiu alcançar um redução de -18,2% ou
seja, superou a meta em 2,2%. Para intensidade em carbono, o objetivo era diminuíla em -17% e o governo conseguiu atingir uma redução de -20%. No caso dos
combustíveis fósseis, a China conseguiu aumentar a sua fonte de combustíveis
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alternativos em 12%, 0,60% a mais do que previa a meta de 11,4%. Dada as
conquistas com as metas, o governo se propõe a aumentar sua fonte de combustível
limpo em 15% no plano que vai de 2015 até 2020. O quadro 1 sistematiza as metas
descritas acima.

Quadro 8: Comparativo entre 12º e 13º Five Year Plan

Embora o objetivo aqui, seja o de analisar até 2015 as ações domésticas
colocadas em prática pela China, vale a pena comentar sobre o próximo plano
quinquenal, o 13º, este esta sendo considerado o mais ambicioso, no que diz
respeito a mudança de matriz energética, intensidade de carbono e substituição dos
combustíveis fósseis por fontes renováveis. As metas e objetivos propostos por esse
plano,

mostram

a

tendência

do

governo

em

continuar

perseguindo

o

desenvolvimento verde. O documento do 130 Plano Quinquenal, possui 5 princípios
básicos123 : inovação, abertura (o país deve ser mais ativo no plano internacional),
coordenação (assegurar que o desenvolvimento seja equilibrado), desenvolvimento
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verde (proteger o meio ambiente) e, por fim, o país deve prover serviços sociais que
estejam ao alcance de toda a população chinesa. A proposta do 13º plano
qüinqüenal, ainda contempla os seguintes campos para a proteção ambiental:
mecanismos para gerenciamento de água, sistema de permissão de emissões,
proibição ao desmatamento para fins comerciais, além de buscar tornar o sistema
agrícola chinês mais eco-friendly.
Em outras palavras,
(…) there is continued emphasis on green development and
creating an ecological civilization which includes promoting a
low-carbon economic system and performance indicators to
wean government officials off of the growth-at-all costs (APCO
Worldwide, 2015)124.
Em resumo, no caso chinês, assim como nos EUA, podemos perceber uma
tendência de continuar perseguindo uma nova economia menos intensiva em
carbono. O ritmo pode parecer lento, mas as informações apresentadas mostram
que o país nem é indiferente e menos ainda, passivo na questão de lidar com o
clima. Ainda que as reduções sejam insuficientes para conter as consequências do
aquecimento global, não se pode deixar de reconhecer que o gigante asiático não
tem trabalhado para responder à questão.
3.14. Nível Estadual – Governo Subnacionais

Também com base no relatório sobre as cidades chinesas, do PNUD (2016),
as cidades de Xining, Yinchuan e Lanzhou figuraram entre as cidades
insustentáveis. Ou seja, elas, além de não terem um índice de desenvolvimento
humano satisfatório, ainda consomem o seu meio natural extensivamente, na busca
de intensificarem o seu desenvolvimento econômico. Porém, diferentemente dos
estados enquadrados nesta coalizão no caso americano, estas cidades possuem um
website dotado de informações, dispersas a respeito de diferentes questões de
proteção ambiental, e prevenção de poluição atmosférica.
Estas cidades enfrentam o grande desafio do 120 Plano Quinquenal, já que
precisam melhorar as condições sociais de seus cidadãos, ao mesmo tempo em que
precisam preservar o meio ambiente.
124

http://www.apcoworldwide.com/blog/detail/apcoforum/2015/11/13/the-13th-five-year-plan-xi-jinpingreiterates-his-vision-for-china acesso em 15/03/2016.

131

A cidade de Xining, possui uma agência específica125 para tratar das questões
ambientais, e, logo na entrada do website da agencia, existe uma chamada
corroborando a afirmação do presidente Xi Jiping para o controle da poluição
atmosférica e da preservação ambiental. A cidade conta com um sistema de
monitoramento de qualidade do ar que indicou um pico de qualidade de ar boa de
317 dias do ano. A última vez que a cidade havia realizado o mesmo monitoramento
este número era de apenas 275 dias.
A cidade conseguiu também, implementar os four solid major requirements126,
ou seja, as exigências para a construção de uma cidade modelo do desenvolvimento
verde e torná-la mais happy (Happy Xining, termo que aparece no documento
exposto no site). O objetivo primeiro deste compromisso é manter a qualidade do ar
sempre ótima para assegurar um bom desenvolvimento econômico aliado à
preservação ambiental. Através do monitoramento das empresas mais intensivas em
carbono, e a elaboração de uma lei local para aumentar continuamente a redução
das emissões de gases poluentes, o governo de Xining, espera manter a qualidade
do ar mais perto do ideal possível. Entretanto, estas ações ainda estão para serem
colocadas em prática, já que este documento data do ano de 2017.
A cidade de Yinchuan possui um plano 127 local de proteção ambiental e
controle da poluição do ar. A meta primária é a manutenção da qualidade do ar,
águas limpas e descarte apropriado de resíduos perigosos (assim como nas outras
cidades). Como o próprio anúncio reconhece, o caminho para obter sucesso nestas
questões é aumentar os mecanismos de controle de poluição atmosférica. Embora
os relatórios mencionem diversas matérias ambientais, não existe um plano de
metas de redução de CO2 , nem um plano diretor que exemplifique como os
mecanismos de enforcement poderão ser utilizados para a cidade cumprir com as
metas de boa qualidade do ar.
A cidade de Lanzhou, não tem disponível nem um documento a respeito de
leis locais e regulamentações mais estritas. Seguindo o exemplo de suas parceiras
de coalizão, a cidade se preocupa primordialmente com a qualidade do ar. Com
frequência agentes são enviados para supervisionar de surpresa empresas de
geração de energia intensivas em carbono. Entretanto, não há relatos de nenhuma
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multa ou sanção aplicadas às empresas, existem apenas notificações de
descumprimento das leis nacionais de poluição atmosférica128.
O que podemos inferir a respeito das cidades chinesas, tanto as que fazem
parte da coalizão ambiental, quanto as que estão listadas na coalizão pródesenvolvimento econômico, é que não existe nenhum plano de ação claro para a
redução de CO2 e nem existe citações diretas ao combate às mudanças no clima.
Um dos fatores que diferencia os dois grupos é que as cidades que compõe a
coalizão ambiental, possuem leis locais próprias para lidar com a questão ou
aplicam mecanismos de enforcement, para aquelas empresas que não cumprem
com as regras de controle de poluição. A qualidade das informações disponíveis não
são claras, e poucos dados de fácil acesso estão disponíveis para uma análise mais
profunda acerca do que acontece dentro de cada uma das cidades especificadas
nestes grupos. Porém, também não podemos negar que ações para lidar com a
poluição em nível local não é uma preocupação destes governos.
3.15. Grupos de Interesses – Setor de Energia

Como era de se esperar, as informações a respeito das associações voltadas
para o carvão e empresas de energia, que tem como base o carvão, são mais fáceis
de encontrar e possuem documentos disponíveis com mais detalhes. Conforme
apontamos anteriormente, a base da geração de energia no país é a queima do
carvão mineral em primeiro lugar, e do óleo em segundo. A China National Coal
Group Corporation 129 é uma empresa fundada em 1982, a maior produtora e
comercializadora de carvão mineral dentro do país, com 34 instalações de geração
de energia elétrica. A empresa é capaz de fornecer aproximadamente 10.000
megawatts em suprimento de energia através dessa fonte apenas.
A posição da empresa consiste em
(...) by upholding the general guideline of making progress while keeping
stability, China Coal Group, carefully performed varius tasks concerning
stable growth, structural adjustments and reform promotion, emphasized the
130
market development (…) .
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Similar a posição das associações americanas, também enquadradas neste
tipo de coalizão, a China National Coal Group também espera poder contribuir com a
redução dos poluentes atmosféricos emitidos pela queima de carvão, e pretende
implementar estratégias para se tornar a primeira fornecedora de energia limpa do
país até o ano de 2025.
Outra gigante do setor é a China Shenhua Energy Companie131. A empresa
vende aproximadamente 193. 46 bilhões de kWh no mercado. Como o consumo de
energia através da queima de carvão está declinando, e os preços do mesmo estão
em queda desde de 2012, a empresa assume que é uma boa oportunidade para
promover um New Power Point layout 132 baseado na cooperação com outras
empresas do setor. Porém, não existe indícios de que a empresa vai gerar energia
através de outras fontes menos intensivas em carbono. A Shenhua, em última
instância, busca construir uma empresa de conservação de recursos ambientais, e
procura ser ambientalmente amigável através da promoção de “minas verdes”.
Assim como as associações que compõe a coalizão ambiental, essas
empresas não atuam junto ao governo. Elas estão sujeitas às legislações nacionais
e locais, e dependem dos governos locais para aplicarem as sanções necessárias,
caso estejam agindo contra as normas de poluição. Apesar de um cenário
aparentemente brando, no que diz respeito a elaboração de normas e regras de
enforcement mais contundentes para diminuir as emissões, e pelo fato de não
existir, em nível local um comprometimento claro com a redução dos gases de efeito
estufa, segundo a Climate Action Tracker133, a redução das emissões chinesas são
insuficientes para frear o aumento da temperatura da terra. Porém, é preciso
reconhecer que essas ações contribuíram para que o país já atingisse o pico de
suas emissões, que estavam previstas para 2030.
A análise134 divulgada pela ONG Climate Action Tracker aponta, que o país,
continuará com a redução das emissões através da queima do carvão, ou seja,
seguirá reduzindo o uso intensivo deste material. Novas instalações de geração de
energia elétrica ou novas construções baseadas em carbono, não terão mais espaço
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para serem abertas, as instalações e construções já existentes, se estabilizarão e
permanecerão constantes até o ano de 2030.
O que este capítulo buscou demonstrar, foi a importância e, o papel essencial
que os atores no plano doméstico têm para que ambos os Estados fossem capazes
de cumprir com as metas acordadas na COP 21. Enquanto as coalizões americanas
agem num espaço com mais liberdade, e tem a capacidade de influenciar o
processo político e ajudar a moldar a política climática, as coalizões chinesas, por
sua vez, trabalham mais em conjunto com o governo, já que, no limite, tem pouco
espaço para tomar decisões completamente independentes.
No entanto, o que pode ser uma desvantagem a princípio, também propicia
um ajuste nacional direto, já que fomos capazes de verificar, que o próprio governo
chinês se mostra comprometido em entrar numa nova era de desenvolvimento
verde, e tem mobilizado diferentes agências e ministérios, bem como, buscou
engajar os diferentes setores, para que as metas de redução sejam atingidas até
2030.
Não é objetivo deste trabalho, julgar se a redução das emissões é o bastante
para frear o processo que as mudanças no clima já começaram a desencadear
sobre o planeta. Outrossim, o intuito foi explorar os agentes domésticos e suas
articulações para lidar com a questão climática, e como esses movimentos foram
importantes para aproximar os dois países em um acordo bilateral e diminuir as
assimetrias de crenças entre os dois maiores emissores.
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CONCLUSÃO:

As coalizões descritas no capítulo 3, foram portanto, os atores que
contribuíram, por fim, com a explicação de como China e EUA estavam lidando com
as questões climáticas internamente desde 1992, quando a UNFCCC foi criada.
Conseguimos demonstrar que nem todas as iniciativas partiram do nível federal, e
que em casos como os estados da Califórnia, Nova Iorque, Dailan, apenas para citar
algumas, foram estados que conseguiram se movimentar de forma mais proativa no
que diz respeito ao combate do aquecimento global.
Percebemos também que a variedade de teorias de relações internacionais,
não nos ajudaram em entender o processo político que culminou no resultado da
COP 21 e na união de China e EUA em torno de um acordo climático mais
audacioso, não podemos deixar de citar que em toda a analise a questão econômica
esteve intimamente ligada a posição das coalizões em porque não lidar com a
questão de clima de maneira mais contundente, os estados, e empresas e países,
justificam as suas posições pelo argumento do desenvolvimento econômico.
Partindo das limitações teóricas e da visão mais econômica da questão
ambiental, como é tratada tanto por governos de todas as naturezas, quanto por
agentes econômicos privados, a primeira conclusão a que podemos chegar é a de
que, devemos abordar a questão do clima e de meio ambiente em geral sob uma
perspectiva policentrica, a fim de explicar o movimento dos estados, nas interações
internacionais via fóruns multilaterais.
Em primeiro lugar, para se atingir uma real solução para a questão climática a
maneira como concebemos o nosso meio natural deve mudar, o modelo de
desenvolvimento econômico que utilizamos até aqui, já está esgotado e precisa de
uma renovação total, uma atualização não serve, já que no limite, o próprio sistema
de organização econômico mundial passou por atualizações desde que deixou de
ser industrial. Deixar de conceber a natureza, como uma fonte de matéria prima e
mudar os hábitos de consumo das pessoas, é condição necessária para a
preservação tanto do clima, quanto da terra. A partir desta mudança de paradigma
estaremos mais receptivos no tocante a tomar decisões mais assertivas para tratar
dos problemas globais.
A Coalizão Pró-Desenvolvimento Econômico muito se assemelha ao conceito
de win-set desenvolvido por Putnam, embora este autor tenha introduzido o plano
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doméstico como uma variável, que ajuda a explicar o fenômeno das interações
internacionais entre os estados, os grupos de interesses que agiam sobre o
processo político de tomada de decisão são entendidos como um bloco.
Em última instancia, os jogadores são racionais e vão trabalhar dentro de um
intervalo de possibilidades aceitáveis para a outra parte que está negociando, desta
maneira, quanto menor for o intervalo de possibilidades, (congresso americano por
exemplo, e o lobby das empresas de geração de energia elétrica a partir da queima
de combustíveis fosseis) menor será a capacidade do chefe negociador em voltar de
uma COP, com um acordo que seja ratificável pelo congresso, ou ainda um
presidente chinês ter a capacidade de incluir o desenvolvimento verde em um FYP.
O que os negociadores buscam, é fazer esforços contínuos para mudar os
win-sets nos dois níveis. No entanto, além do plano internacional ser essencial e o
papel do estado ser reforçado, a teoria de Putnam é essencialmente econômica e
bastante inspirada na teoria dos jogos, atores fazem cálculos racionais em busca da
maximização dos interesses que devem ser perseguidos e o elemento econômico é
o mais importante. Da mesma forma se comportam os atores da coalizão pródesenvolvimento econômico, praticamente em todos os casos que demonstramos o
argumento mais forte, era o de que a economia deveria ser protegida e que passos
que deveriam ser dados no combate ás mudanças climáticas, deveriam acontecer,
mas que tudo deveria ser feito com a mais absoluta cautela.
Em um cenário onde se fala exaustivamente a respeito das já sentidas
consequências do aquecimento global, continuar a bater na mesma tecla, de que a
economia é a prioridade, destoa das inúmeras outras vozes dos novos atores que
devem ser incorporados ás análises empíricas, não podemos assumir que os atores
funcionam dentro de esquemas rígidos de tomada de decisão e nem que as
instituições tem a capacidade absoluta de moldar a decisão, de maneira que é a
vontade da instituição que foi feita, e não a de seus membros.
É por isso, que o conceito das Advocacy Coalition melhor representa a
Coalizão Ambiental, o foco nos indivíduos que compõe as coalizões (pode também
ser extrapolada para o plano internacional), e de como o sistema de crenças os
torna mais coesos e estáveis ao longo do tempo, contribui para que o processo
político seja visto e entendido de maneira mais completa e orgânica

e em um

período maior de tempo. Diferente da teoria de jogos, que considera apenas, os
momentos da jogada no momento da negociação.
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As Advocacy Coalition, por outro lado, buscam medir a capacidade que cada
grupo tem em influenciar os processos políticos. Os presidentes Obama e o Xi
Jiping, se mostraram mais inclinados a defenderem as questões climáticas, e
mesmo enfrentando barreiras a nível federal, por parte de outros congressistas ou
instituições nacionais, foram capazes, de se articular em diferentes níveis internos e
com atores dos mais variados setores para fortalecer o processo de aprendizagem
do problema, trazendo mais adeptos a questão. O mesmo é valido para os atores
subnacionais, que mantiveram suas posições estáveis ao longo de todo o período
selecionado aqui.
Portanto, foi a constante interação entre as coalizões dentro dos dois países
que possibilitaram uma nova hierarquia nas preferências nacionais, trazendo para o
topo da lista as questões ambientais como tão prioritárias, quanto as questões
relacionadas ao desenvolvimento econômico, na verdade, não se pode mais pensar
em um desenvolvimento da economia que não leve em consideração uma base não
intensiva em carbono. Este processo de interação e mudanças no ranking de
preferências causou o spill-over para o plano internacional, que acompanhou a
movimentação domestica das coalizões dentro dos países, diminuindo no mínimo, a
assimetria de posições entre os dois países.
O jogo de dois níveis – o resultado da COP 21 e o Acordo Bilateral entre
China e EUA.

O quadro 9 abaixo mostra as metas de redução que ambos os estados se
comprometeram na COP 15 e na COP 21, conforme exploramos nas sessões
anteriores o acordo de Copenhagen foi considerado um fracasso, já que apenas um
acordo de intenções foi celebrado. Cruzando com os dados obtidos do plano
doméstico pudemos verificar, no caso dos Estados Unidos, que do período que vai
de 1992 até 2009 as emissões daquele país aumentaram, e no caso chinês quase
não há dados do desempenho do país apenas que o consumo de energia vinha
descendo desde 1952.
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Quadro 9 – Comparativo de metas COP 15 e COP 21

Redução de CO2 até 2020
Aumento da matriz energética
renovável até 2020

COP 15 - Copenhagen
De 40% a 45%

COP 21 - Paris
De 60% a 65%

15%

20%

Atingir o pico das emissões de CO2
Aumentar a área de florestas
Aumentar o estoque florestal até 2020

Redução de Emissões (GHG) até 2020

40 milhões de hectares
1,3 bilhões de metros
cúbicos
COP 15 - Copenhagen
17%

Redução de Emissões (GHG) até 2025

Farão esforços para atingir
a meta antes do prazo
manteve-se
4,5 bilhões de metros
cúbicos
COP 21 - Paris
De 26% a 28% (Farão
esforços

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

Ao mesmo tempo que buscamos entender as coalizões domésticas, e como
estas foram mais ou menos capazes de influenciar o processo político na formulação
da política climática, não menos importante é observar o movimento internacionais
que ambos os países fizeram, para tanto é necessário retornar ao ano de 2009
quando a China e os Estados Unidos anunciaram o US-China Joint Statement com
compromissos de cooperação em áreas como econômica, segurança, ambiental e
principalmente no que diz respeito as mudanças no clima.
Apesar deste documento oficial não possuir nenhum instrumento vinculante
para ambos os países, a declaração em conjunto demonstra que os países, já
naquele momento, estavam se movimentando de forma a entender e propor
melhores soluções para a questão do clima.
O fato é que as negociações via sistema ONU, até 2009, não foram o melhor
caminho para resolver a questão das mudanças climáticas. Ao compararmos os
compromissos que os países assumiram pré-acordo de Paris com os compromissos
assumidos no Acordo em Paris, é possível notar que no primeiro caso não houve um
comprometimento com a redução além daquilo que cada país já estava fazendo.
Entretanto, em Paris, um salto mais adiante foi dado no combate às mudanças no
clima. Comparando os compromissos de ambos os países nos anúncios feitos em
2010 e 2015, podemos notar que houve um crescimento considerável das metas. O
aumento nas metas de redução já indica um deslocamento de posição em prol a
uma política climática internacional mais proativa.
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Muito contribuiu para este resultado, a maior aderência por parte dos
diferentes atores no nível doméstico, que já estavam se engajando firmemente em
redução de emissões, caso claro dos estados que compõe a coalizão ambiental
americana, e as constantes políticas aplicadas pelo governo chinês. Estes fatores
encorajaram ambos, China e EUA, para que construíssem um relacionamento via
uma dinâmica bilateral, para juntos serem capazes de desenvolverem políticas
públicas e troca de informação tecnológica para que começassem a reduzir suas
emissões, sem necessariamente entrarem em conflito direto com setores
domésticos que mais geram polêmica quando o assunto é reduzir emissões.
Cinco anos se passaram, até o anúncio que trouxe à tona os novos
compromissos desses atores em direção a um maior comprometimento. Como
buscamos elaborar nossa analise através das coalizões, o explica a mudança
nesses 5 anos são dois fatores aliados, a entrada de presidentes mais pró-clima e
meio ambiente, caso do Presidente Barack Obama, que esteve dois mandatos a
frente do país, este foi capaz de incluir o CO2 como um gás a ser regulado através
da EPA, que teve a capacidade de fazer os membros da coalizão ambiental
mudarem suas posições mais externas e passar a reduzir minimamente as suas
emissões de gases de efeito estufa.
No caso da China a posterior entrada dos presidentes, Hu Jintao e Xi Jiping
foi importante que o estabelecimento de metas de desenvolvimento sustentável e o
desenvolvimento verde fosse implementado nos FYPs de maneira mais clara e
contundente, diferente do que vinha acontecendo anteriormente.
Após a COP15 alguns grupos de trabalho entre China-Estados Unidos foram
criados para pensar em soluções mais adequadas, e em resposta aos setores mais
críticos contra qualquer mudança (intensivos em carbono, no caso) estes grupos
trabalhariam em paralelo na busca por soluções que seriam adequadas as
necessidades e ao contexto. A criação do US-China Energy Efficiency Action Plan
em 2009, visava a um esforço conjunto entre ambos para trabalhar na melhora da
eficiência energética, um dos grandes problemas da China, sempre muito
dependente do carvão mineral. Também foi criado o Clean Energy Research Center
em 2009, com o objetivo de facilitar a pesquisa conjunta e o desenvolvimento de
tecnologia limpa entre os dois países para que ambos pudessem reduzir e mitigar
suas emissões.
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Entre 2010 e 2015, estes mecanismos criados, receberam cada vez mais
investimentos, aumentando desta maneira a aproximação bilateral entre os dois
gigantes emissores, abaixo o quadro 10 mostra o volume de investimento no Clean
Energy Research Center:
Quadro 10 - Five Year CERC Funding Plan
(Million U.S. Dollars)

United States

China

Consortium

Partners

MOST &
Partners

Totals

Advanced Coal $12.5

≥ $12.5

≥ $25.0

≥ $50.0

Buildings $12.5

≥ $12.5

≥ $25.0

≥ $50.0

Clean Vehicles $12.5

≥ $12.5

≥ $25.0

≥ $50.0

TOTAL $37.5

≥ $37.5

≥ $75.0

≥ $150.0

DOE

5-Yr Totals

Fonte: Tabela desenvolvida pelos CERC http://www.us-china-cerc.org/about.html

Entretanto, ainda que todas essas intenções estivessem contidas na
declaração conjunta proposta pelos países, ambos perceberam que muito pouco foi
atingido, do ponto de vista de um avanço nas mitigações de emissões de China e
EUA até 2013, graças aos entraves que a questão climática experimentava no
sistema ONU, ambos passaram a reconhecer que a questão das mudanças no
clima estava se tornando cada vez mais dramática, e que nenhuma medida efetiva
estava conseguindo ser desenhada via Conferência das Partes (UNFCCC), desta
maneira resolveram formar o Climate Change Working Group (CCWG) em 2013,
com o objetivo de juntar todos os tipos de cooperação relacionadas às questões do
clima entre ambos, se comprometiam em aumentar seus esforços através da
identificação de áreas concretas, que poderiam levar a uma solução mais rápida
para a transição de uma economia baseada em baixo carbono.
De acordo com a declaração oficial do governo americano:
“They also reaffirmed that working together both in the
multilateral negotiation and to advance concrete action on
climate change can serve as a pillar of the bilateral relationship,
build mutual trust and respect, and pave the way for a stronger
overall collaboration”135

135

http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2013/04/207465.htm acesso em 13/05/2016.

141

A combinação entre a ação das coalizões, interação entre elas, o aprendizado
da questão climática ao longo dos 20 anos, desde que o meio ambiente em geral, e
as mudanças climáticas em particular, foram introduzidas na agenda internacional,
que o assunto permanece consolidado na agenda internacional, primeiro, e no plano
doméstico em segundo lugar. Os incentivos econômicos que foram gerados e
percebidos como oportunidades através de uma economia de baixo carbono, e o
aumento na percepção de vulnerabilidade ás consequências relacionadas ao
aquecimento global, aliado a presidentes mais participativos, foram alguns dos
fatores que serviram para que, China e Estados Unidos pudessem assumir a sua
liderança no processo de decisão internacional e surpreender toda a comunidade
internacional com o anúncio em conjunto.
A análise deste trabalho se encerra no ano de 2015, e as tendências de
redução, conforme apresentados nos gráficos no capítulo 3 nos mostraram que
existe uma tendência na manutenção das reduções, entretanto, a eleição de Donald
Trump e seu posicionamento contra a redução de emissões e o descrédito que o
atual presidente dos EUA, dá aos estudos climáticos no que diz respeito da ação
antrópica sobre o climam, trouxe incertezas de como ficará o acordo de Paris e se
os Estados Unidos ainda continuaram a cumprir as metas lá acordadas.
A China por sua vez, em declarações publicadas em seu site oficial para que
questão climática, e em fóruns multilaterais como a COP 23 decidiu por manter sua
posição em perseguir as metas acordadas em Paris. No entanto, até este
acontecimento, de mudança de posicionamento da casa branca, resultados positivos
foram, de fato, verificados e foi possível perceber que ambos os países caminharam
em direção a um compliance com a questão climática.
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