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RESUMO 

 

FONSECA, Adriano Soares. Os paradoxos do capítulo sobre comércio e desenvolvimento 

sustentável sob a ótica brasileira: uma análise na perspectiva ambiental do acordo entre 

Mercosul e UE. 2022. Dissertação (Mestrado) – Escola Paulista de Política, Economia e 

Negócios, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, 2022. 

 

Em decorrência da nova gestão de governo no Brasil, em 2019, houve intensificação no 

enfraquecimento da política ambiental brasileira. As medidas adotadas se tornaram bastante 

polêmicas não apenas nacional, mas, também, internacionalmente. Assim como ocorreu no 

âmbito das negociações do Acordo de Associação entre o Mercosul e a União Europeia, que 

dependem de políticas ambientais domésticas mais duras para que o acordo, de fato, seja 

assinado pelos países membros. Após alguns governos de países europeus criticarem 

abertamente o descaso brasileiro com relação ao meio ambiente, desde então, o acordo foi 

colocado em modo de espera. Logo, por outro lado, se faz importante compreender se esse 

acordo seria capaz de proteger o meio ambiente de ambas as regiões, sobretudo, frear o 

desmatamento na Floresta Amazônica brasileira, conforme incentivado em um dos capítulos, 

sabendo da provável contradição entre aumento do fluxo comercial de recursos naturais 

estimulado pela possível ratificação do acordo e a questão ambiental. Neste sentido, 

percebemos a necessidade de analisar esse cenário e identificar as possíveis contradições que 

se manifestam na condução brasileira quanto ao meio ambiente e, sobretudo, nas que se 

apresentam no documento provisório do acordo de associação. Portanto, ao comparar, através 

de um quadro, as medidas adotadas pelo governo Bolsonaro, que tende a defender o comércio 

livre, com os itens dispostos no capítulo verde do acordo, é possível perceber que as ações do 

governo brasileiro, em perspectiva ambiental, não convergem com a ideia de desenvolvimento 

sustentável, mas sim, estimulam a destruição do meio ambiente através do enfraquecimento de 

instituições e normas ambientais. No mesmo sentido, ao analisar as cláusulas do capítulo verde 

do acordo utilizando os conceitos estudados por teóricos como André Gunder Frank, com a 

Teoria Marxista da Dependência; Andrew K. Jorgenson, com a Teoria da Troca 

Ecologicamente Desigual e John Bellamy Foster com o conceito de Ruptura Metabólica, 

podemos refletir se esse capítulo do acordo poderia trazer alguma contribuição no que se refere 

à proteção ambiental, pois, ainda que a negociação tenha durado cerca de duas décadas e 

alcançado diversos mandatos de governo, a urgência da discussão ecológica se faz presente. 

Com isso, podemos afirmar que, ainda que não esteja em vigor, a ideia de atrelar a validade dos 

benefícios do acordo como condição à proteção ambiental não se tem cumprido no caso do 

Brasil, conforme analisado. Isso nos faz pensar na hipótese de que o acordo seria incapaz de 

frear o desmatamento, a saber que as normas ambientais continuam sendo suavizadas para o 

passe de boiadas. Desta forma, a princípio, é possível argumentar a existência de um paradoxo 

no capítulo verde do acordo, uma vez que, ainda que não esteja em vigor, percebe-se 

despreocupação do governo brasileiro, através de suas medidas, quanto às questões ambientais, 

que por sua vez tem colaborado para a suspensão do acordo. 

 

Palavras-chave: Política ambiental brasileira. Comércio e Desenvolvimento Sustentável. Mercosul. 

União Europeia. Troca Ecologicamente Desigual.  



 
 

ABSTRACT 

 

FONSECA, Adriano Soares. The paradoxes of the trade and sustainable development 

chapter from the Brazilian perspective: an analysis from the environmental perspective 

of the agreement between Mercosur and the EU. 2022. Dissertação (Mestrado) – Escola 

Paulista de Política, Economia e Negócios, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, 

2022. 

In 2019, considering the change of government in Brazil, there was also a change of course 

with regard to Brazilian environmental policy. The measures adopted became quite 

controversial not only nationally, but also internationally. Just as it happened in the context of 

the negotiations of the Association Agreement between Mercosur and the European Union, 

which depends on tougher domestic environmental policies so that the agreement, in fact, is 

signed by the member countries. After some governments of European countries openly 

criticized the Brazilian disregard for the environment, since then, the agreement has been put 

on hold. Therefore, on the other hand, it is important to understand whether this agreement 

would be able to protect the environment of both regions, above all, to stop deforestation in the 

Brazilian Amazon Forest, as encouraged in one of the chapters, knowing the probable 

contradiction between an increase in the trade of natural resources stimulated by the possible 

ratification of the agreement and the environmental issue. In this sense, we perceive the need 

to analyze this scenario and identify the possible contradictions that are manifested in the 

Brazilian conduct regarding the environment and, mainly in those presented in the provisional 

document of the association agreement. Therefore, when comparing, through a table, the 

measures adopted by the Bolsonaro government, which tends to defend free trade, with the 

items set out in the green chapter of the agreement, it is possible to perceive that the actions of 

the Brazilian government, from an environmental perspective, do not converge with the idea of 

sustainable development, but rather encourage the destruction of the environment through the 

weakening of environmental institutions and norms. In the same sense, when analyzing the 

clauses of the green chapter of the agreement using the concepts studied by theorists such as 

André Gunder Frank, with the Marxist Theory of Dependence; Andrew K. Jorgenson, with the 

Theory of Ecologically Unequal Exchange and John Bellamy Foster with the concept of 

Metabolic Disruption, we can reflect on whether this chapter of the agreement could bring any 

contribution with regard to environmental protection, because, although the negotiation took 

nearly two decades and having achieved several government mandates, the urgency of the 

ecological discussion is present. With this, we can say that, although it is not in force, the idea 

of linking the validity of the benefits of the agreement as a condition to environmental 

protection has not been fulfilled in the case of Brazil, as analyzed. This makes us think about 

the hypothesis that the agreement would be incapable of stopping deforestation, namely that 

environmental regulations continue to be softened for the herd. In this way, at first, it is possible 

to argue the existence of a paradox in the green chapter of the agreement, since, even though it 

is not in force, it is possible to perceive the Brazilian government's lack of concern, through its 

measures, regarding environmental issues, which in turn has contributed to the suspension of 

the agreement. 

Keywords: Brazilian environmental policy. Trade and Sustainable Development. Mercosur. 

European Union. Ecologically Unequal Exchange. 



 
 

RESUMEN 

 

FONSECA, Adriano Soares. Las paradojas del capítulo comercio y desarrollo sostenible 

desde la perspectiva brasileña: un análisis desde la perspectiva ambiental del acuerdo entre 

Mercosur y la UE. 2022. Dissertação (Mestrado) – Escola Paulista de Política, Economia e 

Negócios, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, 2022. 

 

En 2019, con el cambio de gobierno en Brasil, también hubo un cambio de rumbo con respecto 

a la política ambiental brasileña. Las medidas adoptadas resultaron bastante polémicas no solo 

a nivel nacional, sino también internacional. Tal como sucedió en el contexto de las 

negociaciones del Acuerdo de Asociación entre Mercosur y la Unión Europea, que dependen 

de políticas ambientales internas más duras para que el acuerdo, de hecho, sea firmado por los 

países miembros. Luego de que algunos gobiernos de países europeos criticaran abiertamente 

el desprecio brasileño por el medio ambiente, desde entonces, el acuerdo quedó en suspenso. 

Por lo tanto, por otro lado, es importante entender si este acuerdo sería capaz de proteger el 

medio ambiente de ambas regiones, sobre todo, para detener la deforestación en la selva 

amazónica brasileña, como se fomenta en uno de los capítulos, sabiendo la probable 

contradicción. entre un incremento en el comercio de recursos naturales estimulado por la 

posible ratificación del acuerdo y el tema ambiental. En ese sentido, percibimos la necesidad 

de analizar ese escenario e identificar las posibles contradicciones que se manifiestan en la 

conducta brasileña en materia ambiental y, sobre todo, en las presentadas en el documento 

provisional del acuerdo de asociación. Por lo tanto, al comparar, a través de un cuadro, las 

medidas adoptadas por el gobierno de Bolsonaro, que tiende a defender el libre comercio, con 

los ítems previstos en el capítulo verde del acuerdo, es posible percibir que las acciones del 

gobierno brasileño, desde una perspectiva ambiental, no convergen con la idea de desarrollo 

sostenible, sino que fomentan la destrucción del medio ambiente a través del debilitamiento de 

las instituciones y normas ambientales. En el mismo sentido, al analizar las cláusulas del 

capítulo verde del acuerdo utilizando los conceptos estudiados por teóricos como André Gunder 

Frank, con la Teoría marxista de la Dependencia; Andrew K. Jorgenson, con la Teoría del 

Intercambio Ecológicamente Desigual y John Bellamy Foster con el concepto de Ruptura 

Metabólica, podemos reflexionar si este capítulo del acuerdo podría traer algún aporte en 

materia de protección ambiental, pues, si bien la negociación duró casi dos décadas y habiendo 

logrado varios mandatos de gobierno, la urgencia de la discusión ecológica se hace presente. 

Con ello podemos decir que, si bien no está vigente, la idea de vincular la vigencia de los 

beneficios del acuerdo como condición a la protección ambiental no se ha cumplido en el caso 

de Brasil, según se analiza. Esto nos hace pensar en la hipótesis de que el acuerdo sería incapaz 

de detener la deforestación, es decir, que se sigan suavizando las regulaciones ambientales para 

el rebaño. De esta forma, en un primer momento, es posible argumentar la existencia de una 

paradoja en el capítulo verde del acuerdo, ya que, aunque no está vigente, es posible percibir la 

despreocupación del gobierno brasileño, a través de sus medidas, en materia ambiental, lo que 

a su vez ha contribuido a la suspensión del acuerdo. 

Palabras clave: Política ambiental brasileña. Comercio y Desarrollo Sostenible. Mercosur. 

Unión Europea. Intercambio ecológico desigual. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao observar o histórico brasileiro com relação às temáticas sobre o meio ambiente, sobretudo, 

internacionalmente, percebe-se que o país possui respeitosas posições quando se trata de 

adequar-se às necessidades ecológicas, de tal modo que teve importante participação em 

eventos que discutiram sobre o tema, como a conferência Rio 92 e Rio+20. Com isso, é possível 

afirmar que o país, a princípio, sempre direcionou suas ações para combater as mudanças 

climáticas, que, no caso do Brasil, tem forte relação à questão do desmatamento da maior 

floresta tropical do planeta, a Floresta Amazônica. 

Desta forma, é possível notar que, a partir de 2019, com a nova gestão de governo no país, 

também houve a intensificação no enfraquecimento de instituições que promovem e fiscalizam 

medidas sobre meio ambiente. Assim, a política ambiental brasileira tem sido formulada e 

executada pelo governo de Jair Messias Bolsonaro, que vem protagonizando constantes 

polêmicas desde o início de seu mandato tanto nacional, quanto internacionalmente. No 

primeiro ano de seu governo, em 2019, já demonstrara, muito explicitamente, o rumo que seria 

dado às questões ambientais do país. Portanto, a discussão sobre a situação do Brasil se tornou 

ainda mais fundamental nas negociações do Acordo de Associação entre o Mercosul e a União 

Europeia.  

Ainda em 2019, com a temática verde em destaque, o acordo, que conta com um capítulo sobre 

comércio e desenvolvimento sustentável, foi anunciado como concluído. A negociação que 

durou cerca de vinte anos tem o principal objetivo de estimular o comércio entre os blocos 

econômicos, especialmente, através de redução e isenção de alíquotas de imposto, de tal modo 

que incentivaria o aumento do fluxo de mercadorias entre as duas regiões. 

No mesmo sentido, percebe-se, cada vez mais, a associação que se faz entre os assuntos 

ambientais e a economia mundial. Com isso, nesta pesquisa será explorada a discussão sobre o 

aumento da degradação na região da Amazônia Legal, que tem sido uma das questões 

levantadas internacionalmente como urgência global, além de ser o principal entrave para a 

ratificação do Acordo de Associação entre o Mercosul e a União Europeia, a saber, também, da 

temática tratada entre os blocos econômicos, sobre comércio e desenvolvimento sustentável.  

É importante lembrar que, devido ao crescimento econômico e a preservação do meio ambiente 

serem considerados, por muitas vezes, um paradoxo, a questão ambiental, geralmente, não é 

mencionada, discutida e nem colocada como compromisso em acordos comerciais. Por outro 
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lado, conforme é disposto no capítulo verde do acordo em questão, é defendido que a facilitação 

da troca comercial será viabilizada com a preservação ambiental, que é tratada como uma 

condição obrigatória para que, de fato, o documento provisório seja assinado e se torne válido 

pelos países membros.  

Isto posto, faz-se necessário analisar esse cenário e identificar possíveis contradições que se 

manifestam na condução brasileira quanto ao meio ambiente e, sobretudo, as que se apresentam 

no documento da conclusão do acordo, uma vez que a preservação ambiental e o crescimento 

econômico, em especial, através do aumento do fluxo de troca de recursos naturais, a princípio, 

são percebidos como contradição lógica. Desta forma, a hipótese central desta pesquisa é que 

há discordância entre os dispositivos verdes e a dimensão comercial deste acordo. Estas 

contradições se tornaram ainda mais explícitas durante o governo de Jair Messias Bolsonaro, 

que como veremos ao decorrer da pesquisa, tem enfraquecido medidas de fiscalização 

ambiental e encorajado os negócios em torno da agricultura e pecuária. Portanto, se faz 

necessário destacar que 71% do desmatamento registrado na América do Sul entre 1990 e 2005 

é decorrente da criação de gado, enquanto 14% é decorrente da produção agrícola. Com isso, 

ressalta-se a importância de considerar também a possível piora da degradação ambiental 

decorrente do aumento do volume de produção, principalmente de carne bovina, que provém 

de gados criados de forma abundante no território brasileiro, e é um dos produtos mais 

exportados pelo país. 
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CAPÍTULO 1: A DINÂMICA DA DEPENDÊNCIA E OS PROCESSOS DE 

TROCA ECOLOGICAMENTE DESIGUAL E RUPTURA 

METABÓLICA. 

 

Na primeira parte do trabalho, analisaremos conceitos e autores importantes para abordar as 

discussões que esta pesquisa apresenta. Portanto, percebe-se que esses autores, como veremos 

a seguir, se dedicaram, sobretudo, a pensar a troca desigual dando ênfase à problemática 

econômica, como a Teoria Marxista da Dependência que afirma que os países menos 

desenvolvidos tendem se tornar dependentes dos países mais desenvolvidos, no sentido em que 

há especialização em produtos primários nos países periféricos, o que também torna a troca 

comercial desigual e impede o real desenvolvimento desses países.  

Ainda assim, nota-se que, além das desigualdades econômicas geradas por essa dinâmica, é 

possível discutir a possibilidade de haver, também, desigualdades no aspecto ecológico. 

Portanto, pensa-se que em um sentido bastante próximo à Teoria Marxista da Dependência, os 

conceitos de Troca Ecologicamente Desigual e Ruptura Metabólica dão ênfase nas assimetrias 

sistemáticas da exploração do meio ambiente entre países centrais e periféricos. Com isso, para 

analisar o contexto apresentado, utilizaremos conceitos que argumentam e nos ajudam a refletir 

sobre como os custos ambientais decorrentes do consumo são repassados dos países 

desenvolvidos para os menos desenvolvidos, aumentando a degradação ambiental dos países 

mais pobres.  Para isso, utilizaremos os embasamentos de André Gunder Frank, com a Teoria 

Marxista da Dependência e como se dá o subdesenvolvimento nos países periféricos; de 

Stephen Bunker e Andrew K. Jorgenson, com a Teoria da Troca Ecologicamente Desigual; e 

de John Bellamy Foster, que desenvolveu o conceito de Ruptura Metabólica, inspirado no 

pensamento de Metabolismo Social, de Karl Marx.  

Para Foster, essa dinâmica seria uma das piores formas de degradação ambiental, pois além de 

romper as relações entre a natureza e o ser humano, o processo ocorre de forma massiva na 

periferia. Desta forma, para o autor, o sistema global vigente é o grande responsável pelo 

aumento dos problemas ambientais atuais, que, por sua vez, rompe com o metabolismo da 

natureza. Nesse sentido, ele defende que não há tecnologia ou noções de sustentabilidade nesse 

sistema global que viabilizem alguma solução para reverter os danos ou interromper o processo 

de degradação ambiental em curso. 
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Deste modo, utilizaremos estes autores para analisar as contradições entre a motivação 

comercial fundamental que está nas origens do acordo entre o Mercosul e a União Europeia e 

o seu capítulo verde, que se observaram de maneira aberta durante o governo Bolsonaro, 

conforme analisaremos a seguir. Começaremos esta discussão recuperando alguns aspectos da 

vertente marxista da Teoria da Dependência, segundo a ótica de André Gunder Frank. 

 

1.1 A vertente marxista da Teoria da Dependência: O subdesenvolvimento da 

periferia por André Gunder Frank  

 

A Teoria da Dependência passou a ter maior visibilidade no decorrer dos anos 1960, com a 

necessidade de dar uma nova formulação ao nacional-desenvolvimentismo. Sobretudo, a 

vertente marxista da teoria, que surgiu refutando o pensamento de que um país periférico se 

desenvolveria através de uma dinâmica capitalista, argumentando que, com a relação de 

dependência aos países centrais, a periferia não alcançaria o real desenvolvimento, de tal modo 

que a troca desigual que se dava entre esses grupos de países seria imprescindível para o 

desenvolvimento econômico1 e social, dos países centrais, que assim, se apropriariam dos 

excedentes gerados nos países pobres, dificultando ou até mesmo impedindo o 

desenvolvimento dessas economias (DIAS, 2012).   

A vertente marxista da Teoria da Dependência, conhecida também como Teoria Marxista da 

Dependência (TMD), percebe o processo de formação socioeconômica da América Latina, 

conforme o entendimento de subordinação que ocorre no sistema capitalista mundial, tendo em 

consideração que, essa relação é desigual em função do desenvolvimento de economias centrais 

ocorrer apenas com o subdesenvolvimento das economias periféricas. Portanto, a dependência 

se dá através dessa relação de submissão de países considerados pobres aos ricos, ainda que 

                                                             

1 Habitualmente se afirma que o desenvolvimento econômico se produz em uma sucessão de estágios 
capitalistas e que os países subdesenvolvidos de hoje estão ainda em um estágio, que às vezes se descreve como 
estágio original da história, pelo qual os países atualmente desenvolvidos passaram há muito tempo. Porém, 
basta um moderado conhecimento da história para ver que o subdesenvolvimento não é original nem tradicional 
e que nem o passado e nem o presente dos países subdesenvolvidos se parece em qualquer aspecto relevante 
com o passado dos países hoje desenvolvidos. Estes nunca estiveram subdesenvolvidos, ainda que possam ter 
sido não desenvolvidos. Geralmente, se pensa também que o subdesenvolvimento atual de um país pode ser 
entendido como produto ou reflexo exclusivamente de suas próprias características ou estruturas econômicas, 
sociais e culturais. No entanto, a investigação histórica demonstra que o subdesenvolvimento contemporâneo é 
em grande medida o produto histórico de relações econômicas e de outros tipos, passadas e atuais, que o país 
satélite subdesenvolvido manteve e mantém com os países metropolitanos hoje desenvolvidos (FRANK, 1966, p. 
1-2).   
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sejam reconhecidos como independentes e soberanos. Com isso, o desenvolvimento econômico 

de alguns países estaria condicionado ao desenvolvimento de outros, de tal modo que só haveria 

algum progresso nos países periféricos, caso os países centrais se desenvolvessem, gerando uma 

dinâmica de dependência (DUARTE; GRACIOLLI, 2007). 

Um dos pensadores da vertente marxista da Teoria da Dependência, André Gunder Frank 

(1966), defendia que o verdadeiro progresso, ou seja, o real desenvolvimento em países 

considerados pobres somente aconteceria, de forma independente, se fossem dissociados das 

relações de dominação dos países centrais. Segundo este autor, esse desenvolvimento também 

não ocorreria através da burguesia local, enquanto essa estivesse associada ao capital 

estrangeiro. Com isso, a troca entre as partes geraria ainda mais dependência e 

subdesenvolvimento aos países pobres.  

De acordo com Dora Vasconcellos (2013), uma das críticas de André Gunder Frank se deu em 

relação às teorias dualistas que defendiam que a análise deveria ser feita separadamente, uma 

vez que o desenvolvimento e o subdesenvolvimento faziam parte de diferentes estruturas do 

sistema capitalista. Entretanto, no modelo que André Gunder Frank acreditava fazer mais 

sentido, o desenvolvimento e o subdesenvolvimento eram partes de uma única estrutura, o 

sistema capitalista, portanto deveriam ser analisados em conjunto, já que são associados dentro 

da dinâmica do capitalismo. Afirma ainda que, como consequência dessa dinâmica, as 

instituições consideradas subdesenvolvidas são resultado de um processo histórico do 

desenvolvimento capitalista. 

Em seu trabalho intitulado “Acumulação dependente e Subdesenvolvimento”, André Gunder 

Frank (1980) explica que a obra se concentrara inicialmente nas relações de troca entre o centro 

e a periferia, para depois analisar as transformações internas como consequência desta relação 

dependente. Por este motivo, o autor se dedica a analisar se o desenvolvimento e o 

subdesenvolvimento nos países são consequências da produção, troca ou de ambos os 

processos. Desta forma, em “Acumulação dependente e Subdesenvolvimento”, Gunder Frank 

faz referência a Karl Marx e Mao Tsé-Tung, reafirmando que a base interna de um país é de 

extrema importância para que não sofra influências externas, e para que, consequentemente, 

haja desenvolvimento. Ainda assim, Gunder Frank relembra que esses mesmos autores, 

reconheciam que, historicamente e em alguma medida, as relações externas promoveram 

mudança interna nos países pobres.  

De acordo com Mao Tsé-Tung (1937, apud Frank, 1980, p. 23-24): 
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Em oposição à visão do mundo metafísica, a visão do mundo da dialética mercantilista 

sustenta que, para se compreender o desenvolvimento de uma coisa, devemos estudá-

la internamente e nas suas relações com outras coisas (...) A causa fundamental do 

desenvolvimento de uma coisa não é externa, mas interna; ela se encontra na 

contradição no interior da coisa (...) suas inter-relações com outras coisas são causas 

secundárias. Deste modo a dialética materialista combate efetivamente a teoria das 

causas externas, ou de uma força motivadora externa, proposta pelo materialismo 

mecânico e pelo evolucionismo vulgar metafísicos (...). Exclui a dialética materialista 

as causas externas? Absolutamente. Ela sustenta que as causas externas são a condição 

de mudança, e que as causas internas são a base da mudança, e que as causas externas 

tornam-se operativas através das causas internas.   

 

Portanto, no mesmo sentido da posição de Mao Tsé-Tung, André Gunder Frank compartilha o 

pensamento e encontra um grande desafio ao se deparar com a importância das questões 

internas das unidades sociais, bem como, tenta identificar formas para aplicar na nova análise, 

tendo em consideração que, a teoria de economia política clássica de Karl Marx não atenderia 

a demanda das explicações, pois ela havia analisado as questões de produção de países centrais 

e sua acumulação de capital, o que não serviria para a situação dos países periféricos. Sendo 

assim, o autor conclui que o ideal seria analisar tanto a questão histórica, como a questão teórica 

da acumulação de capital no mundo e, a partir de então, as mudanças nas relações produtivas. 

Com isso, neste mesmo livro, “Acumulação Dependente e Subdesenvolvimento”, publicado em 

1980, André Gunder Frank divide a história mundial em três e descreve as características dos 

tipos de relação de cada época, sendo que as formas de relação, principalmente produtiva, foram 

mudando conforme o aprofundamento do sistema atual.  

O primeiro período, de 1500 a 1770, denominado como mercantilista, teve como principal 

modo de acumulação de capital as relações produtivas internas e trocas coloniais externas, o 

que fez surgir o processo de subdesenvolvimento em boa parte das colônias. Para o segundo, 

de 1770 a 1870, o período capitalista industrial, o autor aponta, em um cenário em que há 

limitação de desenvolvimento do mercado interno, devido à Divisão Internacional do Trabalho 

e as relações produtivas, a distribuição de renda como fator principal para o desenvolvimento 

do mercado interno. No terceiro período, de 1870 a 1930, imperialista clássico, o autor analisa 

a dinâmica do comércio multilateral e o desenvolvimento econômico desigual, através da ideia 

que o excedente econômico das exportações dos países subdesenvolvidos para os países 

desenvolvidos resultou no subdesenvolvimento dos países periféricos e desenvolvimento dos 

centrais (FRANK, 1980). 

Sendo assim, o entendimento de André Gunder Frank, conforme apresentado breve e 

resumidamente, possibilita entender a dinâmica do processo de análise do sistema capitalista 
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mundial através da relação do desenvolvido com o subdesenvolvido, ou explorador com o 

explorado, de forma simultânea e integrada. Tendo em consideração que, ao mesmo tempo em 

que países considerados pobres são incluídos no sistema capitalista, eles seguem sendo 

marginalizados e explorados, sobretudo como consequência da demanda de recursos que são 

extraídos pelos países ricos, impedindo melhores condições nas relações de produção e troca. 

Isso por sua vez, também enfraquece o poder de compra da população local de países 

explorados, o que acaba favorecendo, ainda mais, o desenvolvimento de países centrais 

(VASCONCELLOS, 2013). 

 

1.2 A Teoria da Troca Ecologicamente Desigual: uma interpretação da economia e 

ecologia global 

 

É possível afirmar que os resultados negativos relacionados ao desenvolvimento econômico, 

bastante discutidos por Gunder Frank através da vertente marxista da Teoria da Dependência, 

são consequências da desigualdade na relação entre centro e periferia, uma vez que países 

considerados menos desenvolvidos economicamente se tornam cada vez mais dependentes em 

relação aos países mais desenvolvidos. Esta dependência faz com que os países mais pobres 

permaneçam vulneráveis, elevando a acumulação dos países ricos. Igualmente, a Teoria da 

Troca Desigual defende que a desigualdade econômica internacional é estimulada pela 

dinâmica de dependência comercial (JORGENSON, 2006). Em especial, quando essa troca 

ocorre entre uma economia exportadora de recursos naturais e outra industrial. 

Quando pensamos em países ricos em recursos naturais, por muitas vezes utilizamos o Brasil 

como exemplo bastante relevante, sobretudo por possuir a maior floresta tropical do mundo. 

Com isso, salienta-se que a Amazônia já foi objeto de estudo em diversas áreas e por diversos 

autores, como Stephen Bunker2, que dedicou grande parte de sua vida acadêmica pesquisando 

acerca do desenvolvimento na região amazônica, a saber do subdesenvolvimento de regiões 

abundantes em matérias-primas. Portanto, a Amazônia passou a ser seu principal objeto de 

pesquisa3, especialmente com relação à trajetória desse modelo de economia produtora e 

                                                             

2 Stephen Bunker nasceu em Chicago (Illinois, Estados Unidos), em 1944. Tornou-se mestre em Sociologia pela 
Duke University (USA), em 1968. Pela mesma universidade, doutorou-se em Sociologia em 1975 (COELHO; 
MONTEIRO, 2005, p. 6). 
3 A confrontação das idéias teóricas sobre as trajetórias das economias extrativas no campo amazônico tornou-
se dessa forma parte do projeto intelectual desse autor, que fixou residência em Belém no período de 1975 a 
1980. Nesse período, não só realizou pesquisas próprias, mas também ajudou a criar uma instituição, o Núcleo 
de Altos Estudos Amazônicos (NAEA), vinculado à Universidade Federal do Pará. Nessa instituição, o Prof. Bunker 
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exportadora de recursos naturais, denominada por ele de economia extrativa, que por sua vez 

se subordina ao sistema capitalista e estimula o seu próprio subdesenvolvimento (COELHO; 

MONTEIRO, 2005).  

De acordo com as interpretações de Paul Gellert, professor no departamento de sociologia na 

Universidade do Tennessee, “Bunker’s foundational contribution on EUE - Ecologically 

Unequal Exchange - calls special attention to the degradation occurring in the process of 

underdeveloping extractive peripheries such as the Amazon” (2019, p. 110). Com a integração 

da economia extrativa na economia de mercado global, Stephen Bunker vivenciou e 

acompanhou, em tempo real, a dinâmica que se deu em torno do centro e da periferia, tal como 

a relação desigual conhecida entre países exportadores de matérias-primas e países 

industrializados. Ainda assim, no período em que esteve nos Estados Unidos, o autor deu ênfase 

aos modelos que explicavam a integração das regiões extrativas na economia de mercado global 

e as consequências que essa integração poderia acarretar nessas regiões, especialmente na 

Amazônia. 

Em seu livro intitulado “Underdeveloping the Amazon: Extraction, Unequal Exchange, and the 

Failure of the Modern State”, publicado em 1985, Stephen Bunker mostrou seu estudo4 sobre a 

exploração extrativista na Amazônia, que foi examinado considerando informações de três 

séculos e meio de extração de recursos naturais no bioma. No mesmo sentido, o autor também 

destacou que as economias extrativas se constituem, sobretudo, por meio da exploração de 

recursos naturais em lugar de criar valor através do trabalho.  

Por conseguinte: 

 

[...] o fluxo de energia de uma economia extrativa, como a amazônica, para uma 

economia produtiva, reduz a complexidade e faz crescer a entropia na primeira, 

enquanto aumenta a complexidade e o poder da segunda. Além disso, os padrões de 

localização e de acumulação, as trajetórias de desenvolvimento regional e os efeitos 

ambientais nas economias extrativas são diferentes dos promovidos nas economias de 

produção (COELHO; MONTEIRO, 2005, p. 8). 

 

                                                             

ensinou e orientou estudantes da Amazônia brasileira, peruana, venezuelana e colombiana (COELHO; 
MONTEIRO, 2005, p. 7). 
4 Stephen G. Bunker introduced “ecologically unequal exchange” in Underdeveloping the Amazon: Extraction, 
Unequal Exchange, and the Failure of the Modern State. is work is widely cited as foundational to later studies 
of EUE due to its theoretical development of EUE and application to the Amazon basin across ve centuries of 
underdevelopment (GELLERT, 2019, p. 108). 
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Portanto, ainda que desigual, as economias extrativas participam da dinâmica de troca, 

exportando recursos naturais para as chamadas economias de produção. Além disso, ainda de 

acordo com a interpretação de Coelho e Monteiro (2005) em relação aos estudos de Stephen 

Bunker, o processo de exploração desses recursos naturais acarretou no subdesenvolvimento da 

Amazônia, que contribuiu para o empobrecimento e degradação da região periférica.  

 

Para Bunker, o subdesenvolvimento da Amazônia deve ser entendido como ocorrendo 

devido à “penetração” da região por capitalistas europeus externos interessados em 

mercantilizar partes da natureza e que exploraram, atacaram, tentaram controlar os 

rios, conquistaram e escravizaram indígenas e importaram trabalhadores escravizados 

para fazê-lo (GELLERT, 2019, p. 112, tradução própria). 

 

Ainda assim, naquele momento, o autor sugeriu que os fluxos de matérias e energias, que se 

geravam a partir de relações entre a sociedade e a natureza, poderiam ser explicados a partir do 

âmbito local como condicionante na estruturação da dinâmica global. 

Em vista disso e da compilação dos trabalhos de Stephen Bunker, é possível dizer que suas 

obras foram, e ainda são na atualidade, bastante importantes para analisar e interpretar as teorias 

com narrativas desenvolvimentistas, especialmente em perspectiva crítica ao que era defendido 

por esses entendimentos de modernização, que muitas vezes não se consolidaram na prática. 

Sendo assim, sob esse panorama crítico, Coelho e Monteiro relacionaram algumas das 

contribuições do autor: 

 

a) A de se interpretar o desenvolvimento da região a partir de dinâmicas 

locais/regionais, desconsiderando a complexidade sistêmica que envolve parâmetros 

diversos. As dinâmicas presentes na Amazônia surgem da combinação de restrições 

regionais e globais. O Prof. Bunker chamava a atenção para o equívoco recorrente em 

análises que têm dificuldade de articular as dinâmicas locais com as globais. 

Denunciava a ausência de análises interescalares que enfatizem as mudanças na 

estruturação do sistema mundial e as alterações nas determinações sistêmicas que 

ensejam a subordinação das regiões periféricas ricas em matérias-primas às regiões 

centrais. 

b) A de que os países e as regiões exportadores de matérias-primas poderiam adquirir 

o controle soberano sobre seus próprios recursos. 

c) A de se considerar que a captura de renda, a partir da tributação, de atividades 

extrativas deve assumir papel de destaque nas estratégias de desenvolvimento de 

regiões ricas em matérias-primas – o que não significa deixar de reconhecer que estas 

tentativas estratégicas vinculadas a políticas tributárias apresentam limitações. Na 

verdade, elas podem ser em grande parte atropeladas por restrições derivadas de 

dinâmicas globais. Um exemplo disso foi a pressão para que se retirasse dos estados 

federados brasileiros a possibilidade de tributar as firmas exportadoras de matérias-

primas e de produtos semiacabados. 

d) A de que os estados federados ao enfatizarem a verticalização e negligenciarem 

alternativas para a diversificação produtiva, não vinculando a diversificação apenas a 

uma eventual verticalização da produção mineral, partindo de um produto extrativo, 
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mas de incorporar impulsos que possam advir da exportação de commodities para 

outros segmentos da economia da região extrativa. 

e) A de se considerar o espaço apenas como um produto social como fazem David 

Harvey (1982, 1989) e Milton Santos (1991, 1992). Para o Prof. Bunker, examinar os 

efeitos do local e do global requer a consideração do espaço como algo materialmente 

diferenciado pela topografia, pela hidrografia, pelo clima e pela distância absoluta 

entre os lugares. Nesse sentido, combinava a análise dos elementos físicos do espaço 

com o exame da organização dos processos produtivos e da estruturação social e 

espacial no espaço amazônico. 

f) A de se considerar a noção da renda da terra, aceita até pelos liberais, como um dos 

fundamentos da política tributária de estados exportadores de bens minerais. No caso 

brasileiro, há uma ausência completa da aplicação da “renda da terra” na remuneração 

dos estados mineradores. Existe uma “renda da terra” paga ao estado minerador? A 

resposta a essa pergunta leva à análise da reduzida autonomia decisória e fiscal do 

estado federado. A não-tributação adequada das atividades cuja lucratividade assenta-

se no uso das vantagens competitivas herdadas faz com que lhes faltem recursos 

financeiros para incentivar a diversificação da produção. Para o Prof. Bunker, diante 

das evidências históricas e políticas, os estados federados deveriam incluir fortes 

elementos da renda diferencial da terra na sua política tributária (2005, p. 12-14). 

  

Portanto, nota-se que para Stephen Bunker, a mercantilização da natureza através da exploração 

é parte da dinâmica do sistema capitalista, que por sua vez é a principal razão pelo 

subdesenvolvimento da Amazônia. 

É importante ressaltar que as reflexões de Stephen Bunker sobre o tema foram estimuladas por 

outros teóricos como Arghiri Emmanuel, com as teorias do “intercâmbio desigual” de 1972, 

Samir Amin com a “acumulação em escala mundial” de 1974 e Immanuel Wallerstein com a 

teoria do Sistema-mundo de 1979, que também teve André Gunder Frank como um de seus 

pensadores após contribuir para a construção da vertente marxista da Teoria da Dependência, 

que vimos anteriormente, com o objetivo de sistematizar o esquema teórico a ser utilizado nesta 

pesquisa. 

Ainda assim, convém salientar também que discussão sistematizada por Stephen Bunker, 

conforme apontado nos parágrafos anteriores, acontece em paralelo ao que foi debatido por 

Alfred Crosby, em 1986. A obra de Crosby, intitulada Imperialismo Ecológico: A Expansão 

Biológica da Europa, 900-1900, discorria acerca das consequências da colonização europeia 

em relação à ecologia de países colonizados, especialmente a deterioração em terras indígenas 

e introdução de fauna e flora no Novo Mundo. Ainda assim, apesar de utilizar o termo 

imperialismo – bastante frequente nas discussões sobre política e economia -, como o próprio 

título indica, a obra deu ênfase na expansão biológica, começando pelas doenças infecciosas 

trazidas pelas navegações de Colombo e que mataram milhões de indígenas. 
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Não considerou como a ecologia poderia se relacionar com a dominação na economia 

capitalista mundial da periferia pelo centro, ou com a rivalidade entre diferentes 

potências capitalistas. Como as doenças infecciosas que mataram dezenas de milhões 

de povos indígenas após o desembarque de Colombo nas Américas, o imperialismo 

ecológico nessa visão funcionou como uma força puramente biológica, seguindo 

“encontros” entre regiões da terra que antes estavam separadas geograficamente. As 

relações sociais de produção estiveram em grande parte ausentes desse relato histórico 

(FOSTER; CLARK, 2004, p.186-187, tradução própria). 

 

Assim, ainda que atualmente também se utilize o conceito Imperialismo Ecológico, nos dias 

atuais é possível identificar outras dinâmicas que ocorrem na relação entre países considerados 

desenvolvidos e subdesenvolvidos, como o processo de troca ecologicamente desigual, 

trabalhada por Stephen Bunker e, mais recentemente, Brett Clark e John Bellamy Foster. 

 

O problema ecológico sob o capitalismo é complexo. É necessária uma análise ao 

nível global. A degradação ecológica neste nível universal está relacionada às divisões 

dentro do sistema capitalista mundial, decorrentes do fato de que uma única economia 

mundial está dividida em vários estados-nação, competindo entre si diretamente e por 

meio de suas corporações. Também se divide hierarquicamente em centro e periferia, 

com as nações ocupando posições fundamentalmente diferentes na divisão 

internacional do trabalho e em um sistema-mundo de dominação e dependência 

(FOSTER; CLARK, 2004, p.187, tradução própria). 

 

Neste sentido, Clark e Foster (2009) afirmam que, com o passar do tempo, a troca desigual 

fortaleceu o sistema capitalista, bem como a recorrente e extensa exploração ecológica. 

Segundo os autores, a depender da demanda de produção econômica e do contexto histórico, 

esse sistema apresenta diversas formas. Contudo, independentemente de sua configuração, 

mantém seu principal objetivo, que é a acumulação de capital. Desta forma, percebe-se que em 

raros momentos se deu devida importância aos aspectos ecológicos, como ocorre com as 

questões econômicas. Ainda assim, nota-se nos estudos históricos sobre imperialismo que, 

quando se dava alguma proeminência às questões do controle dos recursos naturais na periferia, 

o principal objetivo era analisar os impactos desse processo no fluxo econômico, e não 

ecológico. Com isso e com a urgência ecológica em que vivemos atualmente, é notória a 

necessidade de discutir não somente os problemas de desigualdade no desenvolvimento 

econômico dos países considerados pobres, mas também as implicações dessa dinâmica sobre 

o meio ambiente, que nesses países aparenta sofrer ainda mais com a degradação. Por este 

motivo, é necessário refletirmos acerca do conceito contemporâneo de imperialismo ecológico, 

que, por sua vez, dá ênfase nas assimetrias sistemáticas da exploração do meio ambiente5. 

                                                             

5 É importante dizer que a degradação ambiental é uma das consequências da dinâmica do sistema capitalista, 
em que existem diversos agentes que competem entre si, em busca do desenvolvimento econômico. Estes 
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[...] há muito tempo é evidente – e foi estipulado no próprio trabalho de Marx – que 

as transferências de valores econômicos são acompanhadas de maneiras complexas 

por fluxos “material-ecológicos” reais que transformam as relações entre cidade e 

campo, e entre metrópole global e periferia. O controle de tais fluxos é uma parte vital 

da competição entre centros industriais e financeiros rivais. Assim, o imperialismo 

ecológico apresenta-se mais obviamente das seguintes maneiras: a pilhagem dos 

recursos de alguns países por outros e a transformação de ecossistemas inteiros dos 

quais dependem estados e nações; movimentos massivos de população e mão-de-obra 

interligados com a extração e transferência de recursos; a exploração das 

vulnerabilidades ecológicas das sociedades para promover o controle imperialista; o 

despejo de resíduos ecológicos de forma a ampliar o abismo entre o centro e a 

periferia; e, sobretudo, a criação de uma “fenda metabólica” global que caracteriza a 

relação do capitalismo com o meio ambiente e, ao mesmo tempo, limita o 

desenvolvimento capitalista (CLARK; FOSTER, 2004, p. 187, tradução própria). 

 

De acordo com Andrew Jorgenson (2006), professor especialista nas áreas de sociologia 

ambiental e política econômica global, a dinâmica do comércio internacional é estudada com 

ênfase na macrossociologia há bastante tempo. Além disso, esses estudos são, na maioria das 

vezes, ligados às Teorias da Troca Desigual e Dependência. Em geral, teorias como essas, de 

abordagens relacionadas, têm pouca consideração em relação às análises dos impactos 

ambientais ligados às exportações dos países periféricos. No entanto, conforme o autor, há forte 

relação entre o consumo de recursos e o desenvolvimento econômico, e aponta que, países com 

baixo nível de destruição do meio ambiente em seus territórios tendem a consumir recursos 

naturais importados em um nível elevado. Com isso, é defendido por ele que o comércio 

internacional é o que impulsiona o consumo de recursos, que, por sua vez, é considerado um 

forte estímulo no processo de degradação ambiental.  

Além da interpretação de Andrew Jorgenson sobre a relação entre consumo desigual e 

degradação ambiental, é importante ressaltar que, conforme Paul Gellert, pesquisador sobre 

recursos naturais e desenvolvimento em perspectiva de teorias como Sistema-Mundo e 

Dependência, “A contribuição de Bunker foi fundamental ao relacionar os debates em 

andamento sobre trocas econômicas desiguais em estudos críticos de desenvolvimento para 

incluir a ecologia” (2019, p. 114, tradução própria). 

Os fluxos de recursos naturais alteram a relação ecológica entre centro e periferia, uma vez que 

a intensificação da interação é prejudicial ao meio ambiente, principalmente, pois o controle 

dos processos, como extração, processamento e consumo desses recursos naturais passa a ser 

                                                             

agentes são, diferentemente, classificados na chamada Divisão Internacional do Trabalho e juntos formam a 
economia global, que, por sua vez, dispõe de processos assimétricos de dominação e dependência (CLARK; 
FOSTER, 2009). 
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central na corrida pela acumulação de capital, sobretudo nos países desenvolvidos. Essa 

dinâmica faz, a nível global, com que as nações se tornem mais desiguais em termos ambientais 

e sociais. Desta forma, a Teoria da Troca Ecologicamente Desigual demonstra grande 

desproporcionalidade entre a periferia e o centro, especialmente, quando se trata de 

transferência de matéria-prima e energia, do primeiro para o segundo. Com isso, ressalta-se a 

perceptível e intensiva exploração no meio ambiente dos países menos desenvolvidos pelos 

países considerados mais desenvolvidos, a saber que o centro se apropria de terras, recursos e 

mão de obra em países periféricos para benefício próprio, o que intensifica a degradação 

ambiental nessas regiões. Portanto, o imperialismo ecológico que se mantém na 

contemporaneidade, especialmente através do controle dos recursos naturais, indica fortes 

assimetrias na dinâmica de exploração do meio ambiente e troca desigual (CLARK; FOSTER, 

2009).  

Além dos estudos restritos às teorias de troca comercial, como já introduzidos anteriormente, é 

importante considerar a Teoria da Troca Ecologicamente Desigual, que argumenta que os 

custos ambientais decorrentes do consumo são repassados dos países desenvolvidos para os 

menos desenvolvidos, aumentando a degradação ambiental dos países mais pobres. Portanto, 

nota-se que esse processo ocorre por meio de um fluxo vertical de matérias-primas e 

commodities, da economia periférica para a central, reproduzido e mantido pela economia 

mundial.  

Considerando as diversas formas de agravar a degradação ambiental, é importante analisar o 

desmatamento em países menos desenvolvidos, pois, de modo geral, é causado por diversas 

atividades6 relacionadas ao consumo das populações em países mais desenvolvidos 

(JORGENSON, 2006). E, quando se trata de modos de produção, é válido lembrar que há 

diversas possibilidades de agravamento da degradação ambiental que podem ocorrer 

iminentemente, considerando a dinâmica ecológica dentro do capitalismo (CLARK; FOSTER, 

2009)7.   

                                                             

6 Em geral, atividades de monocultura agrícola e operações pecuárias, extração de minérios, exportação de 
madeira e demais matérias-primas para produção de commodities, e abastecimento de combustível industrial 
(JORGENSON, 2006). 
7 Vale mencionar alguns dos diversos impactos negativos causados por esse processo, como destruição do 
sistema ecológico regional, ameaça à biodiversidade, piora da qualidade de vida da população humana e 
contribuição para o aquecimento global que, na atualidade, tem sido bastante discutido devido a sua importância 
para toda a sociedade mundial (JORGENSON, 2006). 
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Os países desenvolvidos, em geral, consomem mais devido ao alto padrão de consumo que 

caracteriza sociedades industrializadas no capitalismo. E quando se trata de recursos naturais, 

tendem a consumir de países subdesenvolvidos, mantendo seu meio ambiente sob melhor 

preservação, comparados aos países pobres, que, para aumentar o lucro e compensar 

financeiramente os termos de troca, expandem a produção exigindo ainda mais matéria 

ecológica. Nesta mesma condição, constantemente, se dá a dinâmica da terceirização, que 

ocorre quando grandes corporações ou grupos econômicos, que têm suas origens em países 

desenvolvidos, passam a produzir e extrair recursos em países dependentes de exportação, 

aumentando ainda mais a acumulação de capital nos países ricos.  

No mesmo sentido, percebe-se que os países ricos detêm poder e infraestrutura para obter e 

promover política e fiscalização ambientais para conter, mais facilmente, a degradação do meio 

ambiente, ainda que permaneçam impondo condições e sanções, muitas vezes em forma de 

acordos comerciais, no cenário político e econômico internacional. Por outro lado, observa-se 

que os países menos desenvolvidos, que possuem um alto nível de exportações primárias para 

países mais desenvolvidos, tendem a danificar mais o meio ambiente dentro de suas fronteiras, 

devido ao alto fluxo de produção e extração de recursos, em grande parte destinados à 

exportação.  

Na mesma linha que a Teoria da Dependência, a Teoria da Troca Ecologicamente Desigual 

defende que a dinâmica ocorre, principalmente, em decorrência do histórico colonialista vivido. 

Esta perspectiva ressalta o paradoxo entre consumo e degradação ambiental pertencente à 

economia mundial, em que o consumo dos países mais desenvolvidos implica na degradação 

ambiental de países menos desenvolvidos, tendo em consideração o cenário recente de 

globalização do comércio, investimento e produção.  

Portanto, na atualidade, pode-se afirmar que a troca ecologicamente desigual faz parte de uma 

dinâmica pertencente à economia mundial, em que o consumo dos países mais desenvolvidos 

implica na degradação ambiental de países menos desenvolvidos, em geral quando os primeiros 

transferem seus custos ambientais para os países mais pobres, por exemplo, através do processo 

de extração de recursos naturais, terceirização de produção ou troca ecologicamente desigual. 

Desta forma, e de acordo com Brett Clark e John Bellamy Foster (2009), pode-se dizer que a 

troca ecologicamente desigual, resultado da ruptura metabólica global, colabora com o 

crescimento do centro de forma insustentável. 
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1.3 A Ruptura Metabólica como consequência das dinâmicas de troca 

ecologicamente desigual. 

 

Com a finalidade de transformar a dinâmica global, vários pensadores tentam compreender seu 

funcionamento, de acordo com suas próprias perspectivas. Desta forma, ao tentar assimilar e 

teorizar as discussões sobre a relação entre natureza e sociedade, esses pensadores contribuem 

para a compreensão de um sistema de poder bastante desigual, que é amparado pelo 

imperialismo, pela exploração capitalista e, consequentemente, pelo desenvolvimento desigual 

dos agentes do sistema. Além da contribuição de Stephen Bunker, com economias extrativas; 

de André Gunder Frank, com a Teoria da Dependência e como se dá o subdesenvolvimento nos 

países periféricos; e Andrew K. Jorgenson, com a Teoria da Troca Ecologicamente Desigual, 

também pode-se incluir nessa gama de pensadores John Bellamy Foster, que desenvolveu o 

conceito de Ruptura Metabólica, inspirado no conceito de Metabolismo Social, de Karl Marx. 

John Bellamy Foster trata da forma com que países considerados desenvolvidos no sistema-

mundo capitalista exploram, ao mesmo tempo, o trabalho e a biofísica, destruindo o que é 

chamado por ele de sustentabilidade. Deste modo, assim como Stephen Bunker, John B. Foster 

partilha da ideia de que os estudos das desigualdades sociais e ambientais que têm o sistema 

capitalista como causa, podem abranger, no mesmo sentido, o meio ambiente. John B. Foster 

argumenta a existência da degradação ambiental como uma das consequências de uma ruptura 

metabólica que suas análises procuram explicar.  

Segundo a interpretação de Paul Gellert a respeito do conjunto das obras de John Bellamy 

Foster: 

 

De maneira mais geral, Foster (2009) se baseia na melhor ciência natural disponível 

para argumentar que estamos atingindo uma série de “pontos de inflexão” em termos 

de extinção de espécies, poluição do ar e da água e, especialmente, mudanças 

climáticas, uma mudança sistêmica para a qual ele mais recentemente adotou o rótulo 

de “great Climacteric” (Foster 2016). As investigações em andamento de Foster sobre 

o pensamento ecológico dentro da análise de Marx do capitalismo no século XIX 

mostram que as contradições ecológicas do capitalismo expressas pela fenda 

metabólica já eram compreendidas por Marx muito cedo. Em outras palavras, os 

primeiros críticos marxistas, que Foster (2016; Foster e Clark 2016) chama de 

“ecossocialistas da primeira onda”, estavam incorretos em sua avaliação de Marx 

como tendo uma fé prometeica no poder da indústria produtiva e ignorando a ecologia 

(2019, p. 110-111, tradução própria). 

 

Sendo assim, para melhor compreensão, Foster utiliza citações de Karl Marx para formular seu 

pensamento, uma vez que, conforme os estudos anteriores elaborados pelo pensador alemão, é 
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possível explicar a existência de uma ruptura definitiva com o que foi denominado por ele como 

Metabolismo Social. Com isso, Foster compreende que houve uma ruptura irrecuperável no 

processo do metabolismo social, nos marcos da relação entre o sistema capitalista e a natureza. 

De acordo com ele, o sistema global vigente foi o responsável pelo aumento dos problemas 

ambientais atuais, que, por sua vez, rompe com o metabolismo da natureza. Desta forma, ele 

argumenta que não há tecnologia ou noções de sustentabilidade nesse sistema global que 

viabilizem alguma solução para reverter os danos ou interromper o processo de degradação 

ambiental em curso (GELLERT, 2019). Ainda assim, afirma-se que tecnologias voltadas para 

a agricultura demandarão novos insumos de fertilizantes para uso dos produtores. Sendo assim, 

é refutada a possibilidade de um crescimento verde, dado que o sistema capitalista seria incapaz 

de resolver as demandas globais atuais, como as questões sociais e ecológicas. Mas, sim, 

aprofundar as práticas que destroem e exploram a natureza no mundo, sobretudo nos países 

considerados subdesenvolvidos. 

É importante mencionar que, na década de 1980, Bunker contestou a ideia de análise da 

dinâmica dos modos de produção entre países ricos e pobres, na perspectiva do debate interno-

externo. Para ele, o mais importante era analisar sob a perspectiva da inserção das economias 

periféricas extrativistas ao mercado global. No mesmo sentido, John Foster concorda que exista 

a troca ecologicamente desigual entre países ricos e pobres. Entretanto, ele opta por se 

concentrar na dinâmica do metabolismo conceituado por Marx, para interpretar, através da 

produção social, a relação homem-natureza. Além disso, o autor argumenta que o sistema 

capitalista prejudica o solo da mesma forma que desampara os trabalhadores. Da mesma 

maneira que ocorre uma ruptura na agricultura capitalista, sobretudo na dinâmica do solo, o 

mesmo acontece na relação metabólica entre a sociedade e a natureza. Para Foster, essa 

dinâmica seria uma das piores formas de degradação ambiental, pois além de romper as relações 

entre a natureza e o ser humano, o processo ocorre de forma massiva na periferia (GELLERT, 

2019). 
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CAPÍTULO 2: AS DIRETRIZES DA POLÍTICA AMBIENTAL 

BRASILEIRA: UM PANORAMA DAS MEDIDAS GOVERNAMENTAIS 

NO ANO DE 2019. 

 

Após analisar autores fundamentais que debatem as relações entre economia e ecologia, nesta 

seção examinaremos as medidas ambientais, em 2019, de tal modo que nesse período foi 

bastante notório o enfraquecimento da política ambiental brasileira, que ocorreu com a eleição 

de Jair Messias Bolsonaro à presidência do Brasil. Portanto, ao discutir as novas diretrizes do 

governo Bolsonaro para o meio ambiente, ficarão nítidas as dificuldades colocadas para a 

ratificação do acordo entre o Mercosul e a UE em função das suas cláusulas ambientais no 

capítulo sobre comércio e desenvolvimento sustentável. 

 

2.1 As principais medidas do governo brasileiro para o meio ambiente em 2019. 

 

Em março de 2018, sob o exercício do cargo de deputado federal pelo Partido Social Liberal 

do Rio de Janeiro (PSL/RJ), o então pré-candidato à presidência da República do Brasil, Jair 

Messias Bolsonaro, havia publicado, em seu canal da plataforma Youtube, um vídeo8 afirmando 

que caso viesse a ser escolhido como candidato do PSL nas eleições presidenciais, e fosse eleito 

o 38º presidente do Brasil, poderia fundir9 o Ministério do Meio Ambiente (MMA) com o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Como justificativa, alegou uma 

contraposição entre os dois ministérios e que os agricultores estavam sendo sufocados com o 

excesso de multas e fiscalizações feitas pelos órgãos ambientais do governo federal, 

prejudicando o desenvolvimento agronegócio brasileiro. Portanto, para que houvesse harmonia 

entre ambos os lados, as funções do Ministério do Meio Ambiente seriam incorporadas ao 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento10.  

De acordo com André Scantimburgo (2018, p. 104) “ainda nas preliminares da campanha, o 

ex-capitão do exército já aparentava tratar o tema de forma bastante equivocada, demonstrando 

que, no seu entender, as políticas de regulação ambiental existentes no Brasil configuravam um 

                                                             

8 Bolsonaro: economia, agricultura e meio ambiente. Youtube.com, 2018. Disponível em: 
<www.youtube.com/watch?v=g34GTfcKMbU>. Acesso em: 16/4/2021. 
9 “Fundir o Ministério do Meio Ambiente ao da Agricultura significaria na verdade a extinção do primeiro. O 
governo estaria submetendo o regulador ao setor que deveria ser regulado” (SCANTIMBURGO, 2018, p. 105).  
10 BRAGANÇA, Daniele. Bolsonaro defende a fusão dos ministérios da Agricultura e Meio Ambiente. O Eco, Brasil: 
2018. Disponível em: https://www.oeco.org.br/salada-verde/bolsonaro-defende-a-fusao-dos-ministerios-da-
agricultura-e-meio-ambiente/. Acesso em: 16/9/2021. 
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entrave para o desenvolvimento econômico”. No mesmo ano, mas já como candidato oficial do 

PSL para a corrida à presidência, notou-se que em seu programa de governo constava uma única 

alusão às questões do meio ambiente, ainda assim, mencionado como “meio ambiente rural”. 

Portanto, não havia de forma consistente, nada relacionado ao desflorestamento ou saneamento 

básico. Logo, naquele momento, não era possível afirmar que o presidenciável faria da 

preservação do meio ambiente como compromisso, caso viesse a presidir o país com a maior 

floresta tropical do mundo11.  

Contudo, ainda que não houvesse mencionado o meio ambiente em seu programa de governo, 

Jair Bolsonaro havia comentado, que, caso fosse eleito presidente, levaria o progresso às terras 

indígenas e comunidades quilombolas, permitiria o garimpo e, até mesmo, a venda dessas áreas. 

Entretanto, o que foi denominado por ele como progresso, para a comunidade indígena e 

quilombola seria uma grande abertura para a extinção desses povos. Sabe-se que alguns dos 

problemas a serem combatidos por esses povos são o desmatamento e a intensa exploração de 

recursos naturais do latifúndio em suas terras12. Ainda assim, caso se elegesse, o presidenciável 

prometeu levar ao Congresso a questão da regulamentação da exploração de minério na floresta 

amazônica13.  

Vale lembrar que, segundo Jair Bolsonaro, a extração de recursos minerais, especialmente 

nióbio e grafeno, seria efetuada com parceria de outros países, como os Estados Unidos, por 

exemplo. Sendo assim, essa extração ocorreria no estado do Amazonas, que é conhecido por 

sua abundância em reserva de nióbio. No entanto, para que isso ocorresse, seria necessário 

articular uma operação na região da Amazônia Legal, onde vivem diversos povos indígenas. 

Porém, de acordo com o então candidato à presidência da república, as normas ambientais e de 

defesa aos povos indígenas e quilombolas seriam os grandes entraves para o desenvolvimento 

da região amazônica, que, conforme seu pensamento, se daria através da exploração e 

                                                             

11 BRAGANÇA, Daniele. Bolsonaro defende o fim do Ministério do Meio Ambiente. O Eco, Brasil: 2018. Disponível 
em: https://www.oeco.org.br/reportagens/bolsonaro-defende-o-fim-do-ministerio-do-meio-ambiente/. Acesso 
em: 16/9/2021. 
12 CAMPOREZ, Patrik. Bolsonaro promete liberar garimpo em terras quilombolas: Pré-candidato do PSL afirmou 
que irá levar 'progresso' para indígenas. O Globo, Brasília: 2018. Disponível em: 
https://oglobo.globo.com/brasil/bolsonaro-promete-liberar-garimpo-em-terras-quilombolas-22884565. Acesso 
em: 16/9/2021. 
13 La Amazonia representa 40% del territorio sudamericano, con población de casi 40 millones de personas, es 
el bosque con la diversidad más grande del mundo porque allí habita el 20% de fauna y flora existentes, también 
el 20% del agua dulce de mundo está en la cuenca del Amazonas, donde un complejo sistema de acuíferos y 
aguas subterráneas es alimentado por el ciclo hidrológico amazónico. Estudios muestran que la región es una 
fuente abundante de riqueza natural al tener las reservas de madera tropical más grandes del mundo, así como 
grandes existencias de caucho, nueces, pescado y minerales (BRESSAN, 2020, p. 229). 
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comercialização dos recursos minerais, como relatado anteriormente, prevendo entre outras 

medidas, a expansão das hidrelétricas na região da Amazônia brasileira14. 

Em 28 de outubro de 2018, após não comparecer aos principais debates políticos e não 

apresentar suas propostas de governo aos cidadãos brasileiros, Jair Bolsonaro foi eleito 

presidente. Com a confirmação de sua vitória, no dia 5 de novembro de 2018, ele defendeu o 

fim da demarcação de terras indígenas, alegando que os fazendeiros perderiam parte de suas 

terras. Naquele momento, existiam 129 processos de demarcação de terra indígena em 

andamento e 11,3 milhões de hectares - onde viviam em torno de 120 mil indígenas - sendo 

analisados para possível demarcação, conforme informado pela Fundação Nacional do Índio 

(FUNAI)15, órgão indigenista oficial do Estado brasileiro, criado pela Lei federal 5.371, de 5 

de dezembro de 1967 e, naquele momento vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança 

Pública. 

Após ser reconhecido como 38º presidente eleito do Brasil, e ainda permanecendo com a ideia 

de fundir o Ministério do Meio Ambiente ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, Jair Bolsonaro foi fortemente criticado, antes mesmo de tomar posse. 

Entretanto, após a pressão vinda de diversos setores da sociedade, desistiu de prosseguir com a 

fusão dos ministérios.  

Em vista dessa situação, o presidente eleito indicou para o Ministério do Meio Ambiente 

Ricardo Salles, político ruralista, ex-secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, na 

gestão de Geraldo Alckmin. No entanto, o histórico profissional de Ricardo Salles não 

demonstrava ser dos melhores para comandar a pasta, pois há pouco tempo havia sido 

condenado pela justiça por improbidade administrativa devido à fraude no plano de manejo da 

Área de Proteção Ambiental Várzea do Rio Tietê, enquanto exercia o cargo de secretário, entre 

2016 e 2017. Com isso, os direitos políticos de Ricardo Salles foram suspensos por três anos, 

condenado também a pagar multa civil, conforme decidido pelo juiz José Martins Seabra, da 3ª 

                                                             

14 BRAGANÇA, Daniele. Bolsonaro defende o fim do Ministério do Meio Ambiente. O Eco, Brasil: 2018. Disponível 
em: https://www.oeco.org.br/reportagens/bolsonaro-defende-o-fim-do-ministerio-do-meio-ambiente/. Acesso 
em: 16/9/2021 
15 RESENDE. Sarah Mota. GOVERNO BOLSONARO 'No que depender de mim, não tem mais demarcação de terra 
indígena', diz Bolsonaro a TV: Presidente eleito falou em entrevista ao 'Brasil Urgente', da Band. Folha, São Paulo: 
2018. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/11/no-que-depender-de-mim-nao-tem-mais-
demarcacao-de-terra-indigena-diz-bolsonaro-a-tv.shtml. Acesso em: 16/9/2021. 
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Vara de Fazenda Pública de São Paulo16. Contudo, ainda que tenha sido condenado pela justiça, 

Ricardo Salles tomou posse e assumiu o cargo de ministro do Meio Ambiente.  

Em janeiro de 2019, na sua primeira semana como presidente do Brasil, Jair Bolsonaro efetuou 

diversas mudanças através da Medida Provisória n.º 870/2019 e outros decretos, reestruturando 

os ministérios. As mudanças normativas tiveram grande impacto no Ministério do Meio 

Ambiente, que, embora não tenha sido fundido ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, conforme os planos do presidente, é possível dizer que foi esvaziado por meio 

da suavização de medidas e instrumentos ambientais, que cooperavam com temas específicos 

de proteção ao meio ambiente - uma atribuição do governo federal, conforme Constituição. 

Uma dessas medidas foi a transferência de assuntos relacionados à demarcação de terras 

indígenas e quilombolas, que passaram a ser responsabilidade do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento. Outra medida foi a extinção da Secretaria de Mudança do Clima e 

Floresta, que passou a não fazer mais parte da pasta do Meio Ambiente. Observou-se que com 

a extinção da secretaria, suas demandas não foram transferidas para nenhuma outra estrutura 

do governo federal, sendo excluídas de sua competência17.  

No mês de maio do mesmo ano, oito ex-ministros18 do Meio Ambiente, de governos anteriores, 

organizaram uma reunião na Universidade de São Paulo (USP) após a elaboração de um 

documento, que todos assinaram, manifestando suas críticas à então gestão do ministério. Para 

eles, pela primeira vez na história do país, o governo estaria promovendo o esvaziamento da 

pasta e contrariando a Constituição Federal brasileira no que se refere à governança 

socioambiental. No documento, constam análises de medidas tomadas desde o início da gestão 

de Ricardo Salles, que impactariam negativamente e eram contra o propósito do ministério: a 

preservação do meio ambiente. Na declaração foi citada a mudança do Serviço Florestal 

Brasileiro para o Ministério da Agricultura, o desmonte da secretaria de mudanças climáticas e 

críticas públicas aos órgãos do próprio Ministério do Meio Ambiente, como IBAMA e ICMBio, 

                                                             

16 Da Redação. Justiça condena futuro ministro de Bolsonaro por improbidade. Veja, Brasil: 2018. Disponível em: 
https://veja.abril.com.br/brasil/justica-condena-futuro-ministro-de-bolsonaro-por-
improbidade/https://veja.abril.com.br/brasil/justica-condena-futuro-ministro-de-bolsonaro-por-improbidade/. 
Acesso em: 16/9/2021 
17 Instituto Socioambiental. A anatomia do desmonte das políticas socioambientais. ISA, Brasil: 2019. Disponível 
em: https://www.socioambiental.org/pt-br/blog/blog-do-isa/a-anatomia-do-desmonte-das-politicas-
socioambientais. Acesso em: 16/9/2021. 
18Rubens Ricupero (de setembro de 1993 a abril de 1994), Gustavo Krause (de janeiro de 1995 a janeiro de 
1999), José Carlos Carvalho (de março de 2002 a janeiro de 2003), Marina Silva (de janeiro de 2003 e maio de 
2008), Carlos Minc (de maio de 2008 a março de 2010), Izabella Teixeira (entre abril de 2010 e maio de 2016), 
José Sarney Filho (de maio de 2016 a abril de 2018) e Edson Duarte (de abril de 2018 a janeiro de 2019). 
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entre outras iniciativas que não contribuem para a preservação ambiental, conforme exposto no 

documento19. 

Dois dias após a reunião dos ex-ministros, Ricardo Salles, em contraposição, anunciou a revisão 

de 334 unidades de conservação federais e disse que poderia alterar ou até extinguir algumas 

unidades, alegando que foram criadas sem nenhum critério técnico. No entanto, para que 

houvesse, de fato, essas mudanças no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, 

conhecido também pela sigla SNUC, seria necessário alterar a lei que o regulamenta, pois, em 

suas normas, foi determinado que a criação das unidades é responsabilidade do poder executivo. 

Porém esse poder do Estado não poderia se exercer por meio de um decreto, sendo necessária 

a elaboração de um projeto de lei para, posteriormente, ser aprovado pelo Congresso. Vale 

dizer, que o Sistema Nacional de Unidades de Conservação categoriza as UCs em área de 

proteção integral20 e área de uso sustentável21, sendo, respectivamente, a área que não permite 

o uso de recursos e a que permite. Com isso, sabe-se que a exploração de recursos naturais, 

como a agricultura, mineração22, pecuária e pesca não poderiam acontecer em unidades de 

proteção ambiental integral. No entanto, para o governo, a solução para resolução do conflito 

fundiário seria acabar com o sistema de proteção das UCs, que contraria a corrida internacional 

para preservação do meio ambiente23.  

Através do Decreto 9806/2019, o presidente Jair Bolsonaro extinguiu cerca de 80% das cadeiras 

que estavam vigentes no Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), reduzindo ainda 

mais a participação da sociedade civil no plenário, em que passaria a ter apenas um cidadão 

representante por região geográfica do país. Ainda assim, foi reduzido o número de cadeiras 

atribuídas a órgãos, como o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

                                                             

19DOMINGUES, Filipe; OLIVEIRA, Elida. A governança socioambiental do Brasil está sendo desmontada, em 
afronta à Constituição, dizem ex-ministros do Meio Ambiente. G1, Brasil: 2019. Disponível em: 
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/05/08/ex-ministros-do-meio-ambiente-se-reunem-para-discutir-
politica-ambiental.ghtml. Acesso em 16/9/2021. 
20Áreas de proteção integral: 149 Unidades de Conservação são de proteção integral: 74 parques nacionais, 31 
reservas biológicas, 30 estações ecológicas, 9 refúgios da vida silvestre e 5 monumentos naturais. 

21Áreas de uso sustentável: 185 Unidades de Conservação são de uso sustentável: 67 são florestas nacionais 

(Flonas), 66 reservas extrativistas (Resex), 37 áreas de proteção ambiental (APA), 13 áreas de relevante interesse 
ecológico (ARIE) e 2 reservas do desenvolvimento sustentável (RDS). 
22 De acordo com satélites do INPE, 72% de toda a mineração realizada na região, entre janeiro e abril de 2020, 

ocorreu dentro de áreas protegidas. A área de desmatamento por mineração aumentou 16% em terras indígenas 

em 2020. Em relação às unidades de conservação, a exploração de garimpeiros representa um aumento de 

80,62% (BRESSAN, 2020, p.241, tradução própria). 

23BRAGANÇA, Daniele. Ricardo Salles quer rever todas as Unidades de Conservação federais do país e mudar 
SNUC. O Eco, Brasil: 2019. Disponível em: https://www.oeco.org.br/noticias/ricardo-salles-quer-rever-todas-as-
unidades-de-conservacao-federais-do-pais-e-mudar-snuc/. Acesso em: 16/9/2021. 



36 
 

 

(ICMBio) e a Agência Nacional das Águas (ANA), que foram excluídos do plenário do 

CONAMA, instituição responsável por elaborar normas sobre a qualidade do meio ambiente 

no Brasil e o licenciamento ambiental, além de definir as penalidades a serem aplicadas pelo 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)24. 

O dia 10 de agosto de 2019, que ficou conhecido como “Dia do Fogo”, foi marcado pela 

intensificação de focos de incêndio e, como consequência, densas nuvens de fumaça no 

sudoeste do estado do Pará. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 

os focos de incêndio foram “colocados” pelos fazendeiros da região e se estenderam ao longo 

da BR-163, totalizando 124 registros de focos na cidade de Novo Progresso e, no dia seguinte, 

mais 203 casos. Na cidade de Altamira, foram registrados 194 casos no primeiro dia e 237 casos 

no segundo. Com isso, e tantos outros focos de incêndio pelo país, as nuvens de fumaça se 

espalharam25 pelo espaço aéreo brasileiro, contribuindo para que o dia parecesse noite em 

diversas cidades do país, como São Paulo, que, mesmo localizada a milhares de quilômetros de 

distância dos focos de incêndio, foi atingida pela fuligem na mesma semana em que o crime 

ambiental foi praticado26.  

Contudo, mesmo sem comprovar sua insinuação, o presidente Jair Bolsonaro sugeriu que os 

incêndios teriam sido praticados a mando das Organizações Não Governamentais (ONGs), que 

estariam fazendo isso como forma de protesto, devido ao corte do governo federal nos recursos 

financeiros repassados a estas. Convém lembrar que, Jair Bolsonaro também havia sugerido 

publicamente que alguns governadores da região norte do Brasil eram coniventes com crimes 

ambientais e se isentavam de suas responsabilidades, culpando o governo federal pelos atos 

criminosos27.  

É importante salientar que, conforme divulgado, o Ministério Público Federal havia sido 

informado do planejamento de queimadas às margens da BR-163, no estado do Pará, três dias 

antes de acontecer, publicando um documento para alertar o governo federal sobre o 

                                                             

24 TAJRA, Alex. Bolsonaro esvazia conselho ambiental e diminui participação da sociedade. Uol, São Paulo: 2019. 
Disponível em: https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2019/05/29/bolsonaro-
esvazia-conselho-ambiental-e-diminui-participacao-da-sociedade.htm. Acesso em: 16/9/2021. 
25 Ver vídeo: Fumaça de incêndios na Amazônia se espalha pelo Brasil. Youtube.com, 2019. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=RQXCGaACXx0&t=103s. Acesso em: 16/9/2021. 
26 Brasil de Fato. Estimulados por Bolsonaro, fazendeiros promovem "dia do fogo" na Amazônia. Brasil de Fato, 
São Paulo: 2019. Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2019/08/15/estimulados-por-bolsonaro-
fazendeiros-promovem-dia-do-fogo-na-amazonia/. Acesso em: 16/9/2021. 
27 GULLINO, Daniel; PRAZERES, Leandro. Bolsonaro diz que ONGs podem ser responsáveis por queimadas na 
Amazônia. O Globo, Brasil: 2019. Disponível em: https://oglobo.globo.com/brasil/bolsonaro-diz-que-ongs-
podem-ser-responsaveis-por-queimadas-na-amazonia-23891984. Acesso em: 16/9/2021. 
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denominado “Dia do Fogo”. No documento, direcionado ao IBAMA, era informado que o crime 

ocorreria dia 10 de agosto de 2019 - como, de fato, ocorreu -, e que seria motivado por 

produtores rurais, como forma de sinalizar apoio ao presidente da república e suas medidas 

contra o meio ambiente, e limpar as pastagens com fogo, abrindo espaço para aumentar a 

produção na agricultura28.  

Naquele período, Jair Bolsonaro passou a ser fortemente criticado por declarações e sua inação 

contra as queimadas, inclusive por Emmanuel Macron, presidente da França, que disse que o 

chefe de governo brasileiro teria mentido quando se comprometeu, em reunião do G20, a 

aprofundar o empenho do país contra as mudanças climáticas. Nesse contexto, Emmanuel 

Macron havia sinalizado que o governo da França seria contra a assinatura do acordo entre a 

União Europeia e o Mercosul, devido ao descumprimento do governo brasileiro quanto às 

questões do clima, uma vez que o combate às mudanças climáticas seria uma das cláusulas do 

acordo.  

Depois de inúmeras condenações à inação do governo e suas medidas contestáveis, Jair 

Bolsonaro publicou o Decreto 9.985/2019, que implementa uma Garantia de Lei de Ordem 

(GLO), em que os militares das Forças Armadas passariam a ocupar áreas dos estados da 

Amazônia Legal, como fronteiras, terras indígenas e espaços de conservação29. No entanto, um 

mês depois da ocupação, um ofício foi emitido pela coordenação operacional de fiscalização 

do IBAMA, direcionado à coordenação-geral de fiscalização do órgão, alegando que os 

militares das Forças Armadas que foram alocados na região da Amazônia Legal, através da 

Garantia de Lei de Ordem (GLO), teriam se negado, por três vezes, apoio ao combate a 

garimpos ilegais na floresta amazônica30.  

Em virtude do aumento da repercussão negativa da sua hesitação no combate dos focos de 

incêndio, Jair Bolsonaro também assinou o Decreto 9.992/2019, que proibia as queimadas por 

sessenta dias, com exceção para o controle de doenças e pragas, no preparo de terra para 

                                                             

28 ARANHA, Carla. Governo foi alertado pelo Ministério Público três dias antes de “dia do fogo”. Globo Rural, 
Brasil: 2019. Disponível em: https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Politica/noticia/2019/08/governo-foi-
alertado-pelo-ministerio-publico-tres-dias-antes-de-dia-do-fogo.html. Acesso em: 16/9/2021. 
29 BBC News. O que é a GLO que Bolsonaro decretou para combater queimadas na Amazônia. Uol, Brasil: 2019. 
Disponível em: https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/bbc/2019/08/23/o-que-e-a-glo-
que-bolsonaro-decretou-para-combater-queimadas-na-amazonia.htm. Acesso em: 16/9/2021. 
30 PRAZERES, Leandro. Fiscais do Ibama acusam Exército de não cooperar em ações contra garimpos ilegais. O 
Globo, Brasil: 2019. Disponível em: https://oglobo.globo.com/brasil/fiscais-do-ibama-acusam-exercito-de-nao-
cooperar-em-acoes-contra-garimpos-ilegais-23983838. Acesso em: 16/9/2021. 
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agricultura de subsistência e na prática de prevenção ao incêndio31. Com um mês da ação dos 

militares das Forças Armadas na Amazônia, notou-se a redução das queimadas em 25,1%, mas 

também o aumento considerável do desmate na floresta e a redução nas apreensões de toras de 

madeira e motosserras e nos autos de infração registradas pelo IBAMA. A quantidade de 

madeira apreendida diminuiu 63,7%, sendo retido um total de 5.264m³ em 2018, e 1.909m³ em 

2019, no mesmo período. Quanto aos autos de infração, houve uma queda de 50% no número 

de autuações no período de 24 de agosto a 24 de setembro, de 256, em 2018, para 128, em 2019. 

Entretanto, as reduções nos números não apontam para uma diminuição do desflorestamento 

na Amazônia, uma vez que o desmate cresceu significativamente nos meses de agosto e 

setembro, somando 1.265km² em 2018, e 2.875km² em 2019. As queimadas, que tiveram seu 

ápice em agosto, ocorreram em área desmatada, sinalizando incêndio proposital para sua 

limpeza e, posteriormente, cultivo de pasto, em uma prática que conforma um dos meios de 

provocar a degradação ambiental 32.  

Outra repercussão de grande importância para análise, foi o Plano Plurianual (PPA) 2020 – 

2023, que foi apresentado pelo governo federal e encaminhado ao Congresso Nacional. O PPA 

foi dividido em cinco eixos: ambiental, econômico, institucional, social e de infraestrutura. 

Nota-se que o eixo ambiental, que mais nos interessa nesta pesquisa, teria 140 bilhões de reais. 

No entanto, 98,5% desse valor seria destinado ao Ministério da Agricultura, que utilizaria a 

maior parte desse montante para investimento em pecuária sustentável. Com isso, o Ministério 

do Meio Ambiente teria o restante do recurso - 1,5% - para seu uso durante os próximos quatro 

anos33. Ainda assim, ressalta-se que nos oito primeiros meses do ano de 2019, já se notava 

diminuição no recurso financeiro reservado ao MMA. Para o planejamento de políticas e 

gerenciamento, o MMA obteve 1,17 milhão de reais, que, comparado com o mesmo período do 

ano anterior, configura uma diminuição de 34,43 milhões de reais direcionados ao mesmo fim34.  

                                                             

31 JN. Bolsonaro assina decreto que proíbe queimadas durante período de seca. G1, Brasil: 2019. Disponível em: 
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/08/29/bolsonaro-assina-decreto-que-proibe-queimadas-
durante-periodo-de-seca.ghtml. Acesso em: 16/9/2021. 
32 GIRARDI, Giovana. Com Exército há um mês na Amazônia, queimada diminui e desmate aumenta. Estadão, 
São Paulo: 2019. Disponível em: https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,com-exercito-ha-um-
mes-na-amazonia-queimada-diminui-e-desmate-aumenta,70003028453. Acesso em: 16/9/2021. 
33 Clima Info. Política ambiental desaparece no Plano Plurianual 2020-2023. Clima Info, Brasil: 2019. Disponível 
em: https://climainfo.org.br/2019/10/04/politica-ambiental-desaparece-no-plano-plurianual-2020-2023/. 
Acesso em: 16/9/2021. 
34 GIRARDI, Giovana. Gastos com ações de gestão ambiental do país despencam neste ano. Estadão, São Paulo: 
2019. Disponível em: https://sustentabilidade.estadao.com.br/blogs/ambiente-se/gastos-com-acoes-de-
gestao-ambiental-do-pais-despencam/. Acesso em: 16/9/2021. 
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Em setembro de 2019, o governo federal colocava em prática uma das promessas de Bolsonaro 

quando ainda era presidenciável. Em outras palavras, o governo formulava uma proposta de 

projeto de lei onde passava a ser permitida a exploração de terras indígenas e extração de 

recursos naturais nestas áreas. Com isso, seria criado um conselho incluindo apenas nove 

indígenas, que representariam as 225 etnias existentes no Brasil. Os representantes seriam 

escolhidos pelo Conselho Nacional de Política Indigenista (CNPI), presidido por Marcelo 

Augusto Xavier da Silva, presidente da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e delegado da 

Polícia Federal, e que ainda era conhecido pela sua proximidade com parlamentares da bancada 

ruralista. A proposta de projeto de lei ainda contava com a construção de uma hidrelétrica e a 

exploração de petróleo e gás em terras indígenas periféricas, onde comunidades tradicionais, 

que não possuem falantes da língua portuguesa, seriam impedidas de participarem das decisões 

sobre suas terras por conta da dificuldade na comunicação. Ainda assim, convém ressaltar que 

o contato com indígenas isolados é impedido por cláusula pétrea desde 1987. Contudo, apesar 

da proteção jurídica aos indígenas, ainda existe grande interesse, por parte do governo federal, 

em legalizar a exploração de terras e extração de recursos naturais onde vivem os povos 

tradicionais, como Yanomami e Vale do Javari35.  

Ainda em setembro, o Conselho Indigenista Missionário (Cimi) divulgou, parcialmente, o 

relatório anual sobre violência contra os povos indígenas. Este documento aponta que, em todo 

o ano de 2018, foram contabilizados 111 casos de invasões em 76 comunidades indígenas 

diferentes e, em 2019, até o mês de setembro, já tinham sido contabilizadas 160 invasões em 

153 comunidades indígenas. Nota-se que, nos nove primeiros meses de 2019, houve um 

aumento de 30,63% nos casos de invasões comparando com os doze meses do ano de 2018. As 

terras indígenas, em sua maioria, são invadidas com as finalidades de exploração ilegal de 

recursos naturais, seja no garimpo ou desmate para extração de madeiras em ações que seriam 

facilitadas pelas novas normas36. 

Em outubro, o governo federal publicou a Medida Provisória 900/2019, que criou um fundo de 

recursos – conhecido também como “fundão do Salles” -, em que o MMA passa a ser a 

                                                             

35 VALENTE, Rubens. Projeto de mineração do governo prevê tutela sobre indígenas. Folha de São Paulo, São 
Paulo: 2019. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/09/projeto-de-mineracao-do-
governo-preve-tutela-sobre-indigenas.shtml. Acesso em: 16/9/2021. 
36 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. A maior violência contra os povos indígenas é a destruição de seus 
territórios, aponta relatório do Cimi. Conselho Indigenista Missionário, Brasil: 2019. Disponível em: 
https://cimi.org.br/2019/09/a-maior-violencia-contra-os-povos-indigenas-e-a-apropriacao-e-destruicao-de-
seus-territorios-aponta-relatorio-do-cimi/. Acesso em: 16/9/2021. 
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instituição gestora da conversão de multas ambientais. Com essa alteração, a recuperação 

ambiental da área devastada não é mais responsabilidade do infrator, que ainda passa a ter 

desconto de até 60% do valor do auto de infração. Sendo assim, a recuperação ambiental 

passaria a ser gerida pelo MMA, que, por outro lado, acabou suspendendo 34 projetos de 

recuperação ambiental, no início da gestão. Ressalta-se que a mudança se deu com a 

justificativa de que a gestão de Ricardo Salles não concordava em repassar recurso financeiro 

para execução de planos federais para regeneração ambiental às organizações não 

governamentais, que, na visão de especialistas, deveriam tomar a frente dos projetos de 

recuperação ambiental, sabendo que possuem corpo técnico para realização37.  

Neste mesmo sentido, notou-se que, no período de dezembro de 2018, havia 476 servidores e, 

em setembro de 2019, foram contabilizados 395 servidores. Com isso, houve uma diminuição 

de 17% no quadro de analistas ambientais do MMA, sendo que a maior parte foi realocada no 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em função da transferência do Serviço 

Florestal Brasileiro (SFB) à pasta. Com a redução no número de servidores, o MMA perdeu 

não apenas recursos humanos, mas também qualidade na prestação de serviços de 

monitoramento de queimadas e do desmatamento38.  

 

2.2 O desmonte do IBAMA e ICMBio: um panorama do ano de 2019. 

 

Em uma das primeiras medidas como ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles insinuou, 

através de sua rede social, em 6 de janeiro de 2019, que haveria irregularidades nas contratações 

de aluguéis de carros pelo IBAMA39. Além disso, o ministro publicou em sua conta oficial do 

Twitter, um extrato de contrato da autarquia no valor total de R$ 28.712.000,00 (vinte e oito 

milhões setecentos e doze mil reais) pagos à empresa Companhia de Locação das Américas. 

Por conseguinte, o presidente Jair Bolsonaro havia compartilhado a mesma publicação com 

comentários de acusação à gestão do instituto. No entanto, o presidente posteriormente apagou 

a publicação. Convém salientar que no contrato publicado pelo ministro e compartilhado pelo 

presidente constam 393 veículos adaptados para fiscalização, ações de emergências ambientais 

                                                             

37 BORGES, André. Medida Provisória transforma conversão de multas ambientais em pagamento com desconto. 
Estadão, São Paulo: 2019. Disponível em: https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,medida-
provisoria-transforma-conversao-de-multas-ambientais-em-pagamento-com-desconto,70003055274. Acesso 
em: 16/9/2021. 
38 MOTA, Camilla Veras. Em ano de alta do desmatamento na Amazônia, Meio Ambiente perde quase 20% dos 
técnicos. BBC Brasil, São Paulo: 2019. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-50412828. 
Acesso em: 16/9/2021. 
39 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 
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em todos os estados brasileiros e combate a incêndios nas florestas. Além dos veículos, também 

estavam inclusas as despesas de combustível, manutenção e seguro40. Suely Araújo, então 

presidente do IBAMA, por sua vez, se defendeu afirmando que a acusação havia sido feita sem 

fundamentos e que o atual governo não tinha conhecimento do funcionamento da autarquia. 

Ainda assim, Suely Araújo afirmou que o valor havia sido aprovado pelo Tribunal de Contas 

da União (TCU) e que esperava que o governo não criasse obstáculos e nem interferisse na 

atuação do IBAMA41, a fim de desmoralizar o órgão. 

Observando o cenário, após esse episódio, Suely Araújo adiantou sua saída e pediu exoneração 

do cargo, que ocupava desde junho de 2016, sendo substituída pelo procurador federal Eduardo 

Fortunato Bim, que já tinha sido previamente anunciado como próximo presidente do IBAMA, 

antes mesmo da posse da gestão Bolsonaro-Salles.  

Outras medidas adotadas pelo MMA no primeiro mês de gestão foram a suspensão, por 90 dias, 

dos convênios acordados com as organizações não governamentais e a necessidade de remeter 

atos, acordos, projetos executados pelo IBAMA, Instituto Chico Mendes para a Conservação 

da Biodiversidade (ICMBio) e Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro ao 

gabinete do ministério para avaliação das condições, prazos e volumes dos documentos 

elaborados junto às organizações não governamentais. Esta medida afetou programas como o 

projeto Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA), que é o maior programa desse segmento no 

mundo, agindo em 60 milhões de hectares e tem como principal objetivo proteger florestas 

tropicais42. 

Em fevereiro de 2019, segundo mês de mandato de Jair Bolsonaro, o ministro do meio ambiente 

exonerou 21 dos 27 superintendentes regionais43 do IBAMA, que eram responsáveis pelo 

comando do órgão em âmbito estatal e pela atuação da autarquia nas operações de fiscalização 

                                                             

40 BRAGANÇA, Daniele. Presidente do Ibama antecipa saída após acusações em rede social. O Eco, Brasil: 2019. 
Disponível em: https://www.oeco.org.br/noticias/presidente-do-ibama-antecipa-saida-apos-acusacoes-em-
rede-social/. Acesso em: 16/9/2021. 
41 BRAGANÇA, Daniele. Bolsonaro e ministro do Meio Ambiente levantam suspeitas sobre contrato de veículos 
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e emergências ambientais44. Nessa mesma época, por meio de um decreto, o MMA elaborou o 

“núcleo de conciliação” com o objetivo de analisar as multas aplicadas pelo IBAMA. Esse 

núcleo teria poderes para alterar ou, até mesmo, cancelar multas aplicadas pelo órgão, que na 

prática, perderia grande parte de sua autonomia e seu principal propósito como instituto de 

fiscalização ambiental45 do Brasil.  

Além de diminuir os poderes do IBAMA, no mês seguinte o MMA retirou a independência do 

IBAMA, e, também do ICMBio, ao centralizar o departamento de comunicação do ministério, 

chefiado pelo capitão da reserva Pallemberg Pinto de Aquino. A partir da centralização, 

chamada também de “lei da mordaça”, qualquer demanda de imprensa relacionada a esses 

órgãos deveria ser encaminhada à Assessoria de Comunicação do Ministério do Meio 

Ambiente46.  

No mês de março, foi publicado pelo Diário Oficial da União que o Ministério do Meio 

Ambiente havia exonerado José Augusto Morelli da função de chefe do Centro de Operações 

Aéreas da Diretoria de Proteção Ambiental do IBAMA, que passou a atuar como analista 

ambiental no órgão. É importante lembrar que, em janeiro de 2012, José Augusto Morelli havia 

multado Jair Bolsonaro, que na época exercia o cargo de deputado federal, por pesca irregular 

na Estação Ecológica de Tamoios, em Angra dos Reis no estado do Rio de Janeiro. Essa multa 

tinha o valor em torno de 10 mil reais. No entanto, na época, Jair Bolsonaro recorreu ao 

Supremo Tribunal Federal, que declarou como improcedente a acusação, de tal modo que a 

multa aplicada foi anulada47.    

No início do mês de abril, de 2019, o escolhido de Jair Bolsonaro e Ricardo Salles para chefiar 

o IBAMA, Eduardo Fortunato Bim, autorizou o leilão de blocos para extração de petróleo 

próximo ao arquipélago de Abrolhos, conhecido por abrigar espécies marinhas que não existem 
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em nenhuma outra região no planeta. Com essas medidas, criou-se uma nova preocupação 

quanto à ameaça que essa decisão poderia causar ao meio ambiente, sabendo da possibilidade 

de haver acidentes e derramamento de óleos, colocando em risco toda a biodiversidade do 

arquipélago, conforme já havia sido alertado pela equipe técnica do IBAMA. No entanto, com 

toda repercussão negativa que se deu em torno dessa medida, o então ministro Ricardo Salles 

minimizou afirmando que a autorização para leilão de petróleo no litoral da Bahia não garantia 

necessariamente o licenciamento ambiental para exploração na região de Abrolhos48.  

Na mesma semana em que aconteceu essa situação, tornou-se pública, através de decreto 

divulgado pelo Diário Oficial da União, a informação da extinção de todos os colegiados da 

administração pública federal que haviam sido criados por meio de outros decretos ou atos 

normativos inferiores. Essa extinção também atingiu diversos órgãos federais de vários 

ministérios, incluindo alguns sob gestão do Ministério do Meio Ambiente (MMA), como por 

exemplo, o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima (FBMC), o Plano Nacional de Recuperação 

da Vegetação Nativa (Planaveg) e sua respectiva Comissão (Conaveg), a Comissão Nacional 

da Biodiversidade (Conabio) e a Comissão Nacional de Florestas (Conaflor). A exclusão desses 

órgãos se deu através do decreto nr. 9.759 de 11 de abril de 2019, assinado pelo então ministro 

de Estado Chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni e pelo presidente da República, Jair Messias 

Bolsonaro49, que por sua vez, quando ainda era presidenciável, havia prometido acabar com o 

que chamava de “indústria das multas”, referindo-se às autuações administrativas de cunho 

ambiental geradas pelo IBAMA.  

Desta forma, por meio do decreto nr. 9.760 de 11 de abril de 2019, Jair Bolsonaro cumpriu uma 

de suas promessas feita antes de se eleger como presidente: eliminar as multas ambientais, 

enfraquecendo o órgão fiscalizador, o IBAMA. Para isso, era parte do decreto a criação de um 

núcleo de conciliação no Ministério do Meio Ambiente, com intuito de amparar os infratores 

que receberam a multa, para que pudessem recorrer à penalização e revertê-la. Esse núcleo de 

conciliação seria uma opção para que o criminoso ambiental se esquivasse da multa, que seria 

suspensa até que houvesse a acareação do pedido de conciliação. No entanto, de acordo com o 

Observatório do Clima, a quantidade de pedidos de conciliação é muito maior do que a 
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capacidade de recurso humano que haveria no núcleo, o que causaria grande demora para 

análise. Ainda assim, quando houvesse a investigação e caso o pedido fosse negado pelo núcleo, 

o infrator teria o direito de apresentar três recursos no IBAMA e, também, recorrer à justiça. 

Ainda no mesmo período, o governo também havia suspendido o que era conhecido como 

conversão indireta de multas, criada em 2017, e que daria 60% de desconto na multa do infrator 

e destinaria os outros 40% para projetos de recuperação ambiental 50. 

Em visita ao interior do Rio Grande do Sul, às Florestas de Canela e São Francisco de Paula e 

aos parques nacionais de Aparados e Lagoa do Peixe, Ricardo Salles participou de reunião com 

parlamentares da bancada ruralista, cidadãos e pescadores locais, que reivindicavam maior 

liberdade na atividade econômica no Parque Nacional da Lagoa do Peixe, alegando que seria 

benéfico se o parque se tornasse uma área de proteção ambiental , pois significaria menor 

restrição ambiental. Em face daquele cenário, Ricardo Salles ameaçou funcionários do ICMBio, 

que não participaram do evento, dizendo que determinaria a abertura de um processo 

administrativo disciplinar contra todos os funcionários ausentes. O ministro ainda havia 

afirmado que estaria sendo tratado com desrespeito e perseguição pelos ambientalistas do 

ICMBio51. Segundo o jornal Folha de São Paulo, que apurou e teve acesso à agenda do ministro 

no Rio Grande do Sul, o compromisso na qual houve a ameaça não constava na programação 

de visita de Salles e os funcionários não teriam sido chamados para participar. Ainda assim, 

dois dias após o constrangimento, o então presidente do ICMBio, Adalberto Eberhard, pediu 

demissão do cargo e foi exonerado pelo ministro52.  

Em decorrência destes últimos acontecimentos, que geraram uma crise interna no órgão, três 

dos quatro diretores do instituto também pediram demissão de seus postos. No mesmo dia, 

Salles publicou em sua conta no Twitter a exoneração dos quatro diretores, que foram 

substituídos por policiais militares – Cel. PM Lorencini, Ten. Cel. PM Simanovic, Major PM 

Marcos Aurélio e Major PM Marcos José - do estado de São Paulo, com quem trabalhou em 

seu período como secretário particular do governo de Geraldo Alckmin e, posteriormente, do 
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meio ambiente. O ministro também escolheu o Cel. PM Homero para substituir Adalberto 

Eberhard no comando do ICMBio53.  

Em outra medida, ainda no mês de abril de 2019, Ricardo Salles decidiu cortar 89,9 milhões de 

reais, cerca de 24% do orçamento anual do IBAMA, que eram direcionados para o órgão 

executar operações de fiscalização e preservação do meio ambiente54. No início do mês 

seguinte, foi divulgado pela imprensa valores que totalizam cerca de 187 milhões de reais que 

seriam destinados aos órgãos do Ministério do Meio Ambiente. Além do corte no orçamento 

do IBAMA, o ICMBio sofreu uma redução de 26%, totalizando 45 milhões de reais que seriam 

destinados à criação, implementação e administração das Unidades de Conservação Federais. 

No mesmo sentido, a pasta responsável por assuntos climáticos teve um corte de 95% do valor 

que pôde utilizar no período anterior. Ainda assim, Ricardo Salles defendeu o corte, uma vez 

que, segundo ele, o dinheiro destinado à pasta estava sendo direcionado para promover turismo 

de servidor público, conforme suas palavras, se referindo às viagens aos fóruns de discussão 

climática, que têm como intuito estimular o debate sobre as mudanças do clima por meio da 

divulgação de informações e dados acerca dos prováveis impactos desse fenômeno55. 

No dia 24 de maio, o IBAMA publicou uma nota informando que faria operação de fiscalização 

no sudoeste do estado do Pará, devido ao desmatamento e garimpo em Terras Indígenas e 

Unidades de Conservação, localizadas na região da Floresta Nacional do Jamanxim. No 

entanto, percebe-se que, anteriormente, esse tipo de fiscalização era executado sem aviso 

prévio, com intuito de não prejudicar a operação. Nota-se que, uma semana antes da nota 

publicada, dados sobre desmatamento na Amazônia Legal, gerados através do Sistema de 

Detecção do Desmatamento na Amazônia Legal em Tempo Real (Deter), foram divulgados 

pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), e constou alta no número de 

desmatamento no mês de maio, sendo 6.880 hectares apenas nos quinze primeiros dias do mês. 
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Nota-se que o número é bastante próximo ao registrado na soma dos nove meses anteriores, que 

totalizou 8.200 hectares56.  

No mês de junho, Jair Bolsonaro participou de um evento na Federação das Indústrias do Estado 

de São Paulo (FIESP), em que anunciou que o primeiro bimestre do ano de 2019 teve 

significativa diminuição das multas no campo, e que a tendência seria diminuir ainda mais nos 

próximos meses, pois, de acordo com seu discurso, haveria uma indústria da multa que estaria 

prejudicando produtores rurais e o desenvolvimento brasileiro, uma vez que o setor do 

agronegócio seria, em grande parte, líder na economia brasileira. As declarações de Jair 

Bolsonaro foram elogiadas pelo seu ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, que afirmou 

que o presidente estaria no lugar certo, criando uma boa relação entre produção e meio 

ambiente57. 

Em julho, após um dos caminhões que estava a serviço do IBAMA ser incendiado por 

madeireiros na região da Terra Indígena Zoró, e outras manifestações contra a presença dos 

fiscais do órgão, estes foram coagidos a suspender a atuação. Ainda que a operação não tivesse 

sido concluída, com base no artigo 11 do decreto 6.514, de 2008, os fiscais destruíram quatro 

tratores e quatro caminhões apreendidos, que estariam sendo utilizados para desmatamento na 

região. Apesar da legalidade desse tipo de procedimento, em abril do mesmo ano, o presidente 

Jair Bolsonaro havia desautorizado esse tipo de prática58.  

Ainda assim, após a coação contra os fiscais do IBAMA e a suspensão da operação, Ricardo 

Salles visitou os madeireiros de Espigão d’Oeste, que são acusados de terem incendiado um 

caminhão-tanque que estava a serviço do IBAMA para abastecer os helicópteros do órgão para 

fiscalização. Durante sua visita, em discurso, Salles demonstrou apoiar os madeireiros da 

região, defendendo a atividade econômica local, que se dá através do desmatamento. O ministro 

ainda havia dito em seu discurso que era necessária a criação de leis que estivessem de acordo 
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com a realidade, fazendo uma crítica aos regulamentos de proteção ambiental vigentes até 

aquele momento59.  

Em outra medida, publicada no dia 30 de julho no Diário Oficial da União, o governo 

estabeleceu, através da portaria conjunta nº 453, a Comissão de Planejamento, Coordenação e 

Supervisão, que seria responsável por regularizar a concessão de visitação em parques 

nacionais. O grupo seria composto pelo secretário do Ecoturismo, presidente e diretor de 

Planejamento, Administração e Logística do ICMBio, diretor de Criação e Manejo de Unidades 

de Conservação do mesmo órgão, secretário-executivo e ministro do Ministério do Meio 

Ambiente, sendo esse último, o presidente da comissão60. 

Em setembro, após ser nomeado superintendente regional do IBAMA no Pará por Ricardo 

Salles, o coronel da Polícia Militar Evandro Cunha dos Santos disse que havia recebido novas 

diretrizes quanto à execução do cumprimento do artigo 11 do decreto 6.514, de 2008, que 

permitia a queima e destruição de veículos e máquinas utilizados por madeireiros no 

desmatamento. Com isso, informou que o novo procedimento seria não queimar o maquinário 

apreendido61. De acordo com as novas instruções do ICMBio, os fiscais do órgão não teriam 

mais autonomia para decidir sobre destino de máquinas pesadas utilizadas em crimes 

ambientais provocados por madeireiros e garimpeiros, portanto, a decisão sobre o rumo desses 

equipamentos não caberia aos agentes62. 

Apesar das diversas tragédias ambientais, como o rompimento da barragem em Brumadinho, 

as queimadas na Amazônia e o maior vazamento de óleo na costa brasileira, notou-se que até 

setembro de 2019, o IBAMA havia multado 26% a menos do que no mesmo período do ano 

anterior. Contudo, percebeu-se também, além dessas inúmeras catástrofes, um aumento de 80% 
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no desmatamento da Amazônia Legal, de acordo com dados do Sistema de Alerta de 

Desmatamento do Imazon (SAD)63. 

Em novembro de 2019, Eduardo Bim, presidente do IBAMA, alterou normas com relação às 

multas destinadas aos compradores de madeira ilegal que tiverem posse de Documento de 

Origem Florestal (DOF) falsificado. Conforme novas instruções de Eduardo Bim aos fiscais do 

IBAMA, somente poderia ser multado caso fosse comprovada a ciência do comprador quanto 

ao DOF fraudulento. Além de dificultar a aplicação de multa a infratores, essa mudança 

beneficiaria o comércio ilegal de madeiras provenientes de desmatamento64. 

Ainda assim, por mais que as medidas institucionais adotadas sejam consideradas prejudiciais 

à preservação ambiental, as ações foram executadas com discursos isentos de preocupação com 

o meio ambiente. Não obstante o visível desmonte institucional do IBAMA e ICMBio, no 

mesmo sentido, outras medidas adotadas pelo governo brasileiro foram colocadas à mostra na 

comunidade internacional, chamando atenção de países que, de alguma forma, tinham interesse 

na preservação da Amazônia. 

 

2.3 A internacionalização da crise ambiental brasileira e a imagem do Brasil no 

exterior 

 

Logo no início de sua gestão, Ricardo Salles anunciou ter analisado pouco mais de 25% dos 

projetos amparados pelo Fundo Amazônia. Segundo ele, foram encontrados sinais de 

irregularidades nos contratos, sendo a maioria desses com organizações não governamentais, 

que estariam concentrando a maior parte das verbas - entre 40% e 60% - em recursos humanos, 

como pagamentos de funcionários e terceirizados. As verbas também estariam sendo 

direcionadas para gestão administrativa, viagens e cursos, segundo o ministro do meio 

ambiente, que relatou também haver falha em diversas prestações de contas. Contudo, ainda 

que o Fundo Amazônia passe por auditoria duas vezes ao ano, sendo processo contábil e 

cumprimento contratual, a análise feita pelo MMA seria enviada para investigação ao Tribunal 

de Contas da União (TCU), Controladoria Geral da União (CGU) e Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Ressalta-se que a análise da auditoria, feita 
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por empresa privada, no ano de 2018 não constatou nenhuma irregularidade contábil ou 

contratual65, sendo assim, aprovada pelo TCU. Ainda assim, após o relato de Ricardo Salles, 

sobre as supostas irregularidades, o BNDES afastou Daniela Baccas, diretora responsável pelo 

departamento de meio ambiente, que abrange a administração do Fundo Amazônia, ponderando 

que esse seria o procedimento a seguir para melhor investigação, após as denúncias do ministro.  

O BNDES, como banco administrador do Fundo Amazônia, quantificou o valor de R$ 1,9 

bilhão reservado para projetos visando a redução de gases do efeito estufa, que têm como uma 

das causas o desmatamento. Vale ressaltar, que os principais doadores do fundo eram a Noruega 

e a Alemanha. E, apesar de Salles ter informado em entrevista que ambos os países 

concordavam na necessidade de promover mudanças na gestão do Fundo Amazônia, os países 

europeus desmentiram a informação66. O governo brasileiro estudava usar parte do recurso 

financeiro do Fundo Amazônia, que seria destinado às medidas de conservação ambiental, para 

indenizar proprietários de terras privadas que ocupavam áreas de unidades de conservação. 

Assim, os donos receberiam um valor compensatório pela desapropriação da terra. Para isso, o 

governo publicaria um decreto para formalizar as alterações e aumentaria o número de 

representantes do governo na administração do fundo, alegando que assim haveria mais 

eficiência no uso dos recursos 67. Contudo, após a confirmação e formalização do governo 

quanto à intenção de mudança na gestão e rumo de parte do aporte financeiro do Fundo 

Amazônia, os governos da Alemanha e Noruega, principais doadores se manifestaram contra 

as alterações através de uma carta direcionada ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. 

Para ambos os países, a gestão do recurso financeiro não deve ser centralizada no governo e 

precisa ter a participação das organizações não governamentais, empresas privadas e da 

sociedade civil68. Portanto, após se reunir com representantes da Alemanha e Noruega, o 

governo brasileiro passou a considerar a hipótese de extinção do Fundo Amazônia, 

                                                             

65FIGUEIREDO, Patrícia. Ministro do Meio Ambiente diz ter analisado 1/4 dos contratos do Fundo Amazônia e 

verificado inconsistências. G1, Brasil: 2019. Disponível em: 

https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/05/17/ministro-do-meio-ambiente-diz-ter-analisado-14-dos-

contratos-do-fundo-amazonia-e-verificado-inconsistencias.ghtml. Acesso em: 16/9/2021. 

66 BRAGANÇA, Daniele. Após declarações de Ricardo Salles sobre Fundo Amazônia, BNDES afasta diretora. O 
ECO, Brasil: 2019. Disponível em: https://www.oeco.org.br/noticias/apos-declaracoes-de-ricardo-salles-sobre-
fundo-amazonia-bndes-afasta-diretora/. Acesso em: 16/9/2021. 
67 NETTO, Vladimir. Governo estuda usar Fundo Amazônia para indenizar desapropriações de terra. G1, Brasil: 
2019. Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/05/25/governo-estuda-usar-fundo-amazonia-
para-indenizar-desapropriacoes-de-terra.ghtml. Acesso em: 16/9/2021. 
68 BORGES, Helena. Governo Bolsonaro tenta mudar Fundo Amazônia, mas Noruega e Alemanha dizem não. O 
Globo, Brasil: 2019. Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/governo-bolsonaro-tenta-mudar-
fundo-amazonia-mas-noruega-alemanha-dizem-nao-23731725. Acesso em: 16/9/2021. 
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argumentando ter inconsistências nos contratos, conforme já havia afirmado anteriormente. Os 

representantes dos governos da Alemanha e Noruega, por sua vez, reiteraram a preocupação 

com o interesse do governo em querer centralizar a gestão do fundo69.  

Em agosto de 2019, o governo alemão suspendeu sua contribuição - equivalente a R$ 155 

milhões - ao Fundo Amazônia, justificando que o desmatamento no Brasil não estaria sendo 

combatido, fazendo com que o desflorestamento aumentasse ainda mais. No entanto, foi 

informado também que, caso o governo brasileiro comprovasse o contrário, mostrando que os 

recursos estavam sendo utilizados com eficácia, o aporte seguiria para o fundo. Contudo, Jair 

Bolsonaro sugeriu em uma entrevista que, Angela Merkel, na época, chanceler alemã, deveria 

utilizar o dinheiro do investimento para reflorestar a Alemanha, já que o país estaria precisando 

mais que o Brasil, inferindo que a Alemanha já teria desmatado em todo seu território70. 

Uma semana após a sugestão de Jair Bolsonaro sobre a utilidade do dinheiro alemão, o 

presidente brasileiro também publicou em seu Twitter, que o presidente francês, Emmanuel 

Macron, estaria instrumentalizando uma questão interna do Brasil e demonstrando um 

pensamento colonialista, após Macron convocar reunião do G771 para debater sobre a questão 

das queimadas na Amazônia. Bolsonaro comentou sobre a possível retaliação que o Brasil 

poderia sofrer, como sanções econômicas ou, até mesmo, intervenção internacional na região, 

por parte dos países ricos. Para ele, a motivação da pauta sobre queimadas na Amazônia na 

reunião do G7 teria sido incentivada pela imprensa e pelo Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE), que estariam divulgando informações e dados distorcidos. Durante a cúpula 

do G7, que aconteceu em Biarritz, no sudoeste da França, Macron justificou a inclusão da pauta 

das queimadas na Amazônia dizendo que a maior floresta tropical do mundo é um bem comum 

aos países, devido à sua importância para saúde global, e que, para a França, é ainda mais 

importante esse combate aos incêndios, pois a Guiana Francesa – considerada território 

ultramarino da França na costa nordeste da América do Sul - está na Amazônia. Portanto, o 

presidente francês informou que uma de suas principais pautas na cúpula do G7 seria a questão 

do combate ao desmatamento e que iria mobilizar as potências para ajudar, com recurso 

                                                             

69Redação Globo Rural. Governo admite que Fundo Amazônia pode acabar. Globo Rural, Brasil: 2019. Disponível 

em: https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Sustentabilidade/noticia/2019/07/governo-admite-que-
fundo-amazonia-pode-acabar.html. Acesso em: 16/9/2021. 

70GULLINO, Daniel; SOARES, Jussara. Pega essa grana e refloreste a Alemanha, tá ok?, diz Bolsonaro em recado 

a Angela Merkel. O Globo, Brasil: 2019. Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/pega-essa-grana-
refloreste-alemanha-ta-ok-diz-bolsonaro-em-recado-angela-merkel-23877808. Acesso em: 16/9/2021. 

71 Grupo de países ricos formado por: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. 
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financeiro, no reflorestamento das áreas desmatadas nos países da Amazônia, que conforme 

expressado por ele, é um tesouro de biodiversidade e um tesouro para o clima global.  

O discurso adotado por Macron, foi considerado mais ameno, após criticar publicamente a 

postura do governo brasileiro, sobre ter mentido na última reunião do G20, em junho, onde 

Bolsonaro assumiu o compromisso em relação à preservação ambiental. Nesse contexto, o 

francês havia ameaçado, em tom mais agressivo, não ratificar o Acordo de Associação entre o 

Mercosul e a União Europeia, alegando que o Brasil estaria descumprindo as questões sobre 

proteção da biodiversidade tratadas no capítulo sobre comércio e desenvolvimento sustentável 

do acordo72.  

A cúpula do G7 ocorreu entre os dias 24 e 26 de agosto de 2019, e, no último dia, Macron 

anunciou que os países membros haviam acordado em doar R$ 83 milhões ao Brasil, para que 

fossem combatidos os incêndios na Amazônia. No entanto, a doação seria feita com algumas 

exigências, por parte do G7, como, por exemplo, destinar parte do recurso financeiro a alguma 

ONG para o trabalho de reflorestamento. Contudo, o governo brasileiro optou por rejeitar a 

oferta, com a justificativa de que não teria liberdade para utilizar o recurso financeiro de acordo 

com sua gestão, o que infringiria a soberania brasileira nas decisões sobre seu território, 

segundo Bolsonaro73. Ainda assim, o presidente brasileiro chegou a criticar o trabalho das 

ONGs, sem apresentar embasamento, culpando-as pelas queimadas e reafirmando que a gestão 

deveria ficar sob controle do próprio governo74.  

Durante uma reunião com os governadores e representantes dos estados que constituem a 

Amazônia Legal, Bolsonaro criticou a política de demarcação de terras para indígenas, 

quilombolas e áreas de preservação ambiental dos presidentes anteriores. Ele afirmou que ao 

aceitar a ajuda internacional oferecida, o Brasil teria que aceitar algumas condições impostas 

pelos países doadores, como, por exemplo, trabalhar na demarcação de terras para povos 

tradicionais. E, segundo o presidente brasileiro, isso infringiria a soberania nacional. Ainda 

                                                             

72G1. Para Macron, Amazônia é 'bem comum' e pede 'mobilização de potências' contra desmatamento. G1, 

Brasil: 2019. Disponível em: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/08/24/para-macron-amazonia-e-bem-
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73SOARES, Jussara. Governo brasileiro decide rejeitar ajuda de US$ 20 milhões do G7 para a Amazônia. O Globo, 
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assim, os governadores e representantes presentes na reunião defenderam a ajuda internacional 

oferecida pelo G7 com o objetivo de combater os incêndios na floresta e preservá-la, sob o risco 

de agravar a crise ambiental e transbordar para o campo político ou econômico, através de 

retaliações que o Brasil poderia sofrer75. De fato, em entrevista dada após a cúpula do G7 em 

Biarritz, Emmanuel Macron reafirmou que não assinaria o Acordo de Associação entre o 

Mercosul e a União Europeia, caso não houvesse mudanças na tratativa do governo de Jair 

Bolsonaro, com as questões ambientais no Brasil. 

Sendo assim, esta seção confirma que o governo de Bolsonaro, desde o início, esteve 

comprometido com interesses econômicos contrários à preservação da Amazônia e do cuidado 

com o meio ambiente de maneira geral. Instituições foram reorganizadas e procedimentos 

foram modificados com o intuito de apoiar setores econômicos cujas atividades comprometem 

o equilíbrio ambiental. Este apoio aberto e agressivo aguçou tensões internas, resultando na 

demissão e exoneração de numerosos profissionais. Mas também causou conflitos com ONGs, 

populações indígenas e atores internacionais. Estas tensões constituíram o pano de fundo em 

que se desenvolviam as negociações UE-Mercosul, que aboradaremos na próxima seção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

75 G1. Em reunião com governadores para tratar de Amazônia, Bolsonaro critica demarcação de terras indígenas. 
G1, Brasil: 2019. Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/08/27/em-reuniao-com-
governadores-para-tratar-de-amazonia-bolsonaro-critica-demarcacao-de-terras-indigenas.ghtml. Acesso em: 
16/9/2021. 
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CAPÍTULO 3: AS DIRETRIZES DO ACORDO DE ASSOCIAÇÃO 

ENTRE O MERCOSUL E A UE: ASPECTO ECONÔMICO E 

ECOLÓGICO NO CASO BRASILEIRO. 

 

Após discorrer sobre a política ambiental brasileira adotada em 2019, primeiro ano de governo 

de Jair Bolsonaro, percebe-se que tais medidas foram bastante polêmicas no cenário externo, 

influenciando na conclusão de acordos, como o Acordo de Associação entre o Mercosul e a 

UE. Nesta seção apresentaremos, resumidamente, o histórico de relação entre os dois blocos 

econômicos para depois analisar o capítulo sustentável do documento provisório das 

negociações, que foram concluídas, por acaso, também em 2019.  

 

3.1 A relação entre os blocos e a intensificação da prática de troca comercial 

considerando o aspecto ecológico. 

 

O Mercosul como uma União Aduaneira76, foi oficializado através do Tratado de Assunção, em 

1991, e estruturado pelo Protocolo de Ouro Preto, em 1994, tendo como países membros 

fundadores: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Em 2012, a Venezuela ingressou como 

membro do bloco econômico, no entanto, em 2017, o país foi suspenso com a alegação de que 

teria rompido com uma das cláusulas acordadas para permanência no Mercosul, relacionada à 

democracia. Os demais países da América do Sul possuem status de associados. A União 

Europeia como um Mercado Comum77, é formada, atualmente por 27 países78 do continente 

europeu e foi formalizada através do Tratado de Maastricht, em 1992.  

É possível dizer que a primeira relação entre as regiões aconteceu em 1992, quando o Mercosul 

demonstrou interesse em estabelecer o Acordo de Cooperação Interinstitucional com a então 

Comunidade Europeia, visando uma possível relação econômica ao decorrer de seu 

desenvolvimento organizacional. É importante destacar também que, no início dos anos 1990, 

embora não houvesse sido acordado nenhum tratado comercial entre as partes, as exportações 

                                                             

76 Área de livre-comércio (com ausência de tarifas ou redução de tarifas para parte dos produtos comercializados 
entre os países do bloco). 
77 União Aduaneira com livre circulação de pessoas, serviços e capitais. 
78 Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Cyprus, Czechia, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Grécia, 
Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Latvia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Polônia, Portugal, Romênia, Eslováquia, 
Eslovênia, Espanha e Suécia.  
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dos países da Comunidade Europeia (e posteriormente, União Europeia), para os países do 

Mercosul, aumentaram cerca de 250%. Além disso, é importante ressaltar que os países do 

Mercosul, desde o início, tinham grande interesse pela formalização de um acordo com os 

países da Comunidade Europeia, pois o mercado europeu, já era o principal parceiro comercial 

do Mercosul (GAVIÃO; SARAIVA, 2020).    

A formalização do acordo estrutural birregional ocorreu em 1995, com um documento 

preliminar de intenção para associação entre os países de ambos os blocos, que, nos séculos 

XIX e XX, estiveram muito conectados devido às intensas dinâmicas migratórias e comerciais 

que ocorreram naquele período (HEUSER, 2020). Antes mesmo de formalizar o acordo, tanto 

o Mercosul quanto a União Europeia concordou em iniciar a implementação pelo viés 

comercial. Em 1996, com o avanço da relação entre os blocos e com o acordo em exercício na 

direção da liberalização comercial, notaram-se obstáculos para aprofundar o objetivo de 

abertura em função de medidas protecionistas por parte de alguns setores europeus. Entretanto, 

o Brasil sob o governo de Fernando Henrique Cardoso, no sentido contrário, concordava com 

o processo de abertura econômica como modelo de desenvolvimento (GAVIÃO; SARAIVA, 

2020).  

Desta forma, nota-se que de acordo com a análise da professora Miriam Gomes Saraiva: 

 

[...] No campo econômico, o comportamento da União Europeia buscou acomodar o 

Mercosul no arco de seus interesses no sentido de maior abertura do mercado dos 

países do bloco para importação de produtos de tecnologia avançada, assim como criar 

melhores condições para investimentos no setor de serviços. As expectativas do 

Mercosul, por seu turno, eram basicamente abrir o mercado europeu para suas 

exportações agrícolas e atrair investimentos externos (além de ter um interlocutor 

político de peso no cenário internacional que pudesse também prestar apoio aos 

regimes democráticos recentes) [...] Mas como mais importante, a expectativa por 

uma abertura comercial aparece com destaque em todas as declarações e entrevistas 

com funcionários e lideranças dos países do Mercosul (2004, p. 97). 

  

 

Desta forma, ao analisar a relação entre os blocos, percebe-se que a maior parte da negociação 

girou em torno do comércio de produtos agrícolas, em especial, os exportados pelos países do 

Mercosul. No entanto, a liberalização desses produtos estava vinculada aos resultados da rodada 

de negociações da Organização Mundial do Comércio (OMC), que auxiliaria na conciliação 

das políticas agrícolas. Contudo, devido à não conclusão da negociação multilateral, as 

modificações previstas das normas agrícolas permaneceram as mesmas. 

Em 1998, a Comissão Europeia apresentou um relatório que analisava, sobretudo, os impactos 

da liberalização comercial agrícola nos países europeus, concluindo que a abertura não seria 
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relevante, ou seja, não haveria grandes impactos ao setor no âmbito doméstico. No ano seguinte, 

mesmo com o início da vigência do Acordo Marco Inter-regional de Cooperação, a parte 

agrícola não entrou em vigor, ficando sujeita à conclusão das negociações multilaterais na 

rodada da OMC. No entanto, a tratativa no âmbito global foi considerada fracassada, e a 

liberalização comercial não ocorreu. Isso contribuiu para o atraso nos diálogos entre o Mercosul 

e a CE, que se recusava a amenizar os mecanismos protecionistas e subsídios agrícolas. 

No ano de 2001, foi apresentada pela UE uma proposta de redução de tarifas para estimular o 

comércio de bens e serviços entre os blocos, considerando também os produtos agrícolas. No 

entanto, essa redução aconteceria de forma parcial e progressiva. Ainda assim, notava-se um 

impasse bastante complexo para o andamento das negociações: os países da UE exigiam a 

abertura do comércio de serviços e licitações públicas no Mercosul, que, por sua vez, 

continuava a reivindicar melhores condições para comercialização de produtos primários e 

industriais mercosulinos no bloco europeu.  

Neste contexto de dificuldade em prosseguir com as negociações de liberalização comercial 

entre os blocos, a ideia de regionalismo aberto que sustentava a integração da região sul-

americana nos anos 1990 teve uma inflexão na direção de outro enfoque, e a partir da década 

de 2000 não se dava mais a mesma ênfase para os assuntos comerciais. Com isso, em 2005, a 

própria Área de Livre Comércio das Américas (Alca) teve seu encerramento definido na Cúpula 

das Américas de Mar del Plata. No mesmo sentido, as negociações entre o Mercosul e a UE 

foram ficando cada vez mais sem estímulo, devido não somente às divergências comerciais, 

mas também políticas, como, por exemplo, à discordância acerca da adesão da Venezuela 

chavista ao bloco do Mercosul (GAVIÃO; SARAIVA, 2020). 

Com as negociações ainda em andamento, o setor agrário europeu bloqueou o processo de 

barganha, com receio de abrir concorrência para os países sul-americanos. No mesmo sentido, 

os Estados do Mercosul viam com cautela a possibilidade de disputar as licitações públicas com 

países europeus, pois em alguma medida poderiam perder autonomia em decisões controversas 

por estarem atrelados ao acordo. As negociações ficaram suspensas a partir de 2004, e apenas 

em 2016, com as mudanças nos governos brasileiro e argentino, a conversa foi retomada. 

Porém, o cenário internacional era bastante diferente, uma vez que a China ascendia na política 

internacional e demais atores modificavam a geopolítica mundial. 

 

Além disso, os sistemas multilaterais ficaram sob maior pressão e as políticas 

nacionalistas se tornaram mais populares. De fato, estas mudanças geopolíticas 

fizeram surgir argumentos a favor de um acordo entre as duas regiões na aspiração de 
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que este levasse a uma maior estabilidade política e econômica, mas a coesão regional 

é, também, cada vez mais frágil no Mercosul. O Brasil, em particular, abandonando 

anos de tradição de sua diplomacia, está se isolando cada vez mais nas dinâmicas dos 

fóruns internacionais. Além disso, as ações políticas domésticas estão provocando 

constantes e duras críticas, incluindo o desmatamento na Amazônia, pelo qual o 

governo há muito tempo se mantém omisso, o tratamento aos povos indígenas e o 

desmantelamento dos direitos dos trabalhadores. Internacionalmente, o atual governo 

tomou uma posição clara e se colocou ao lado de Donald Trump e de suas políticas 

nacionalistas. Na UE, novos nacionalismos cresceram com o BREXIT e as críticas à 

integração e ao Mercosul perderam apelo aos investidores, com a queda nos preços 

das commodities e a subsequente recessão. Ambas as regiões sofreram com o difícil 

acesso ao mercado dos EUA e quiseram combater os avanços chineses com uma base 

de poder mais sólida (HEUSER, 2020, p. 2). 

 

Esse novo cenário motivou a aceleração das negociações entre os blocos econômicos, que 

visavam uma maior estabilidade política e econômica (HEUSER, 2020). Com o passar dos anos 

e as mudanças no contexto global, a União Europeia deixou de ser uma das principais parcerias 

comerciais do Mercosul. Em 2017, em meio ao aumento de medidas protecionistas por parte 

dos países e à crise do multilateralismo em âmbito global, a China se tornou o principal parceiro 

comercial do Mercosul (GAVIÃO; SARAIVA, 2020). Ainda assim, de acordo com o relatório 

“Dynamic Amazonia: The EU–Mercosur Trade Agreement and Deforestation”: 

 

Embora a China seja hoje o maior importador de commodities agrícolas do Brasil, a 

Europa continua sendo um importante parceiro comercial. De acordo com algumas 

estimativas que acompanham a cadeia de suprimentos de produtos agrícolas até as 

fazendas produtoras, o desmatamento incorporado em commodities importadas pela 

UE entre 2005-2017 foi responsável por 16% do desmatamento total em países 

tropicais durante o mesmo período, dos quais quase 1 milhão de hectare estavam no 

Brasil. Somente as importações de soja e carne bovina da UE foram responsáveis pela 

perda de 800 mil hectares de Cerrado (savanas) e florestas no Brasil” (ARIMA; 

BARRETO; TAHERIPOUR; AGUIAR, 2021, p. 3, tradução própria). 

 

Portanto, para além da troca comercial entre os blocos, outros pontos sensíveis na negociação 

foram definidos, como a questão do compromisso com a preservação ambiental, que daremos 

maior ênfase nesta pesquisa. Apesar disso, convém salientar tópicos como a abertura comercial 

em licitações públicas para compras governamentais, a remoção de barreiras nas trocas 

comerciais como medidas sanitárias e fitossanitárias e o respeito aos direitos trabalhistas 

defendidos no âmbito da Organização Internacional do Trabalho, que não são menos 

importantes, mas que, pela escolha de aprofundarmos o debate voltado às questões ambientais 

do acordo, serão apresentados com menor destaque nesta pesquisa (GAVIÃO; SARAIVA, 

2020). 
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3.2 Comércio e Desenvolvimento Sustentável: Uma breve revisão do capítulo verde 

do acordo entre o Mercosul e a UE. 

 

Em 2019, o Acordo de Associação entre o Mercosul e a União Europeia foi considerado 

fechado, após 20 anos de negociação. Embora tenha sido anunciado o fechamento do acordo, 

percebe-se que ainda há impasses para ratificação do documento pelos países membros. O 

acordo tem como um dos principais objetivos, conforme os documentos divulgados, a redução 

de tarifas de importações e exportações, a fim incentivar79 a troca inter-regional de mercadorias, 

entre outros pontos considerados importantes para o desenvolvimento econômico dos países 

associados. Entretanto, existem diversas cláusulas, baseadas em valores e interesses dos países 

membros, que precisam ser cumpridas para a real conclusão do tratado, como é o caso do 

desenvolvimento sustentável, que será tratado mais adiante nesta pesquisa, priorizando as 

questões ambientais. Portanto, ainda que a facilitação de troca de mercadorias seja seu principal 

propósito, o acordo entre o Mercosul e União Europeia dispõe de um capítulo reservado para 

os compromissos de cunho sustentável, visando um desenvolvimento econômico verde, através 

do comércio entre os blocos econômicos (SCHLESINGER, 2020). 

O resumo informativo elaborado pelo Governo Federal do Brasil, em julho de 2019, mostra que 

o Acordo de Associação entre o Mercosul e a União Europeia é organizado em três estruturas 

principais: cooperação, diálogo político e o livre comércio. Este último será destacado durante 

esta parte da pesquisa por ter relação direta com o nosso objetivo, sendo a análise das 

implicações ambientais que o Brasil pode sofrer através da intensificação de trocas comerciais 

com o bloco europeu. 

O pilar comercial do acordo dispõe de documento provisório80 com variados itens que 

estabelecem políticas e medidas econômicas com o objetivo de intensificar a relação mercantil 

de ambas as partes. Dentre os capítulos que compõem a parte comercial do acordo, será 

destacado o item intitulado “Comércio e Desenvolvimento Sustentável” por levantar cláusulas 

que dialogam com nossa pesquisa diretamente.  

                                                             

79 It is within this context of environmental catastrophe and social conflict that, in June 2019, the European 
Commission and the Mercosur countries approved a trade-agreement (EMTA) that, once ratified by participating 
countries, is expected to increase commerce of agricultural products between the two regions (ARIMA, 
BARRETO, TAHERIPOUR e AGUIAR, 2021, pg. 2) 
80 O documento é oficial, no entanto, ainda não está assinado pelos países negociantes, com isso, é possível 
dizer que, por mais que o documento tenha sido publicado, ainda pode haver alterações adicionais nos textos 
redigidos no acordo. 
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Este capítulo é constituído por dezoito cláusulas, e a primeira delas, denominada como 

“Objetivos e Escopo”, resume, significativamente os pontos tratados sobre a relação do trabalho 

e os aspectos ambientais no contexto do desenvolvimento sustentável. Desta forma, essa 

cláusula do documento é, possivelmente, um dos propósitos mais importantes do capítulo, pois 

nota-se a relevância que se dá ao meio ambiente e às questões do trabalho no contexto da relação 

econômica entre as partes. Com isso, nessa mesma cláusula, são relembrados também os 

acordos multilaterais sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável os quais tiveram, e 

ainda têm, grande relevância internacional para a preservação do meio ambiente. Esses acordos 

multilaterais - assim como a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento81, de 

1992; a Declaração Ministerial do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas82, de 2006; 

o Documento “Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development”83, de 

2015; entre outros documentos84 citados no capítulo - têm como finalidade, em meio aos 

diversos pontos tratados, priorizar o desenvolvimento sustentável, no mesmo sentido que o 

acordo bilateral entre o Mercosul e a União Europeia estabelece no documento. Portanto, nota-

se que, mesmo sendo um acordo de cunho econômico-comercial, é explícito o destaque dado 

às questões ambientais. Neste mesmo sentido, nota-se que as partes descrevem as dimensões 

econômica, social e ambiental como interdependentes e áreas mutuamente cooperativas no que 

se refere ao desenvolvimento sustentável. E, ainda assim, conforme parágrafo quarto da 

primeira cláusula, as partes deverão alcançar o os objetivos acordados considerando que: 

 

[...] the Parties shall promote sustainable development through: 

(a) the development of trade and economic relations in a manner that contributes to 

the objective of achieving the Sustainable Development Goals and supports their 

respective labour and environmental standards and objectives in a context of trade 

relations that are free, open, transparent, and respectful of multilateral agreements to 

which they are Party. 

(b) the respect of their multilateral commitments in the fields of labour and of the 

environment. 

(c) enhanced cooperation and understanding of their respective labour and 

environmental trade-related policies and measures, taking into account the different 

national realities, capacities, needs and levels of development and respecting national 

                                                             

81 Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992. 
82 Declaração Ministerial do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas de 2006. 
83 Documento “Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development” de 2015. 
84 Agenda 21, Declaração de Joanesburgo sobre Desenvolvimento Sustentável, Plano de Implementação de 
Joanesburgo sobre Desenvolvimento Sustentável de 2002, Declaração de Justiça Social para uma Globalização 
Justa de 2008 da OIT, Documento Final da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 
de 2012 intitulado “The Future We Want”. 
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policies and priorities (TRADE PART OF THE EU-MERCOSUR ASSOCIATION 

AGREEMENT, 2019, p. 2). 

 

A segunda cláusula do capítulo “Comércio e Desenvolvimento Sustentável”, intitulado “Direito 

de regulamentar e níveis de proteção”, discorre sobre a soberania e o direito de regulamentar, 

no âmbito doméstico, as medidas ambientais e trabalhistas. Ainda nessa mesma cláusula, é 

enfatizado o dever das partes em garantir níveis altos e efetivos de proteção ambiental e 

trabalhista, visando um desenvolvimento sustentável, e não apenas estimulante do comércio e 

investimento. Portanto, conforme parágrafo quinto da segunda cláusula do capítulo, “a Party 

shall not, through a sustained or recurring course of action or inaction, fail to effectively enforce 

its environmental or labour laws in order to encourage trade or investment” (TRADE PART 

OF THE EU-MERCOSUR ASSOCIATION AGREEMENT, 2019, p. 2). 

Em complemento, nota-se coerência na terceira cláusula, cujo objeto principal é a transparência, 

uma vez que a relação das medidas ambientais e trabalhistas com o comércio e os investimentos 

precisa ser transparente e garantir o conhecimento público nas decisões que envolvam esses 

tópicos, para que haja sustentabilidade efetiva no modelo de desenvolvimento proposto no 

acordo. Sendo assim, a participação e conscientização pública seriam necessárias para executar 

“(a) measures aimed at protecting the environment and labour conditions that may affect trade 

or investment, or (b) trade or investment measures that may affect the protection of the 

environment or labour conditions” (TRADE PART OF THE EU-MERCOSUR 

ASSOCIATION AGREEMENT, 2019, p. 3). 

A quarta cláusula, denominada “Normas Multilaterais do Trabalho e Acordos”, envolve 

aspectos trabalhistas que os Estados Partes do acordo devem cumprir. Esses aspectos são 

condizentes com políticas do trabalho que estão em conformidade com os padrões morais e 

éticos da sociedade atual, segundo o texto publicado nessa cláusula. Em complemento, o texto 

ressalta a importância de promover equidade de direitos trabalhistas para mulheres, jovens e 

imigrantes, e, no mesmo sentido, salienta que a atividade compulsória e forçada é vista com 

total repúdio, ainda mais quando se trata de trabalho infantil. Nessa direção, ainda se percebe a 

menção da importância da adesão de convenções fundamentais da Organização Internacional 

do Trabalho, assim como o Protocolo Sobre Trabalho Forçado de 2014, que defende melhores 

condições de trabalho para os indivíduos. 

A quinta cláusula do acordo, intitulada Acordos Ambientais Multilaterais, ressalta a 

importância das três dimensões para promoção do desenvolvimento sustentável: econômica, 
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social e ambiental. Ainda assim, é destacado no parágrafo a ideia de que o comércio, nos termos 

do acordo, contribuiria para alcançar o avanço da sustentabilidade proposta no capítulo. 

Portanto, as partes passam a se comprometer com o apoio mútuo no que concerne às políticas 

de comércio e meio ambiente, assim como afirmam seus compromissos em promover e 

implementar efetivamente acordos ambientais multilaterais (MEAs), compartilhando entre si 

informações e experiências acerca do processo de implementação desses acordos. Além disso, 

 

[...] 5. The Parties shall consult and cooperate, as appropriate, on trade-related 

environmental matters of mutual interest in the context of multilateral environmental 

agreements.  

6. The Parties acknowledge their right to invoke Article in relation to environmental 

measures. 

7. Nothing in this agreement shall prevent Parties from adopting or maintaining 

measures to implement the MEAs to which they are party provided that such measures 

are consistent with Article 2.6 (TRADE PART OF THE EU-MERCOSUR 

ASSOCIATION AGREEMENT, 2019, p. 5). 

 

A sexta cláusula, “Comércio e Mudança Climática”, pode ser considerada de grande 

importância para a análise desta pesquisa, pois trata de normas internacionais de cunho 

comercial e ambiental, que podem ser relacionadas com a política ambiental brasileira na 

atualidade. O primeiro parágrafo dessa cláusula defende que: 

 

1. The Parties recognise the importance of pursuing the ultimate objective of the 

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in order to 

address the urgent threat of climate change and the role of trade to this end (TRADE 

PART OF THE EU-MERCOSUR ASSOCIATION AGREEMENT, 2019, p. 5). 

 

Portanto, se faz necessário considerar a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a 

Mudança do Clima (UFCCC) e, mais especificamente, o Acordo de Paris, que se encontra no 

âmbito da UFCCC e que conduz medidas visando redução de emissão de gases estufa a partir 

de 2020. Ainda nessa cláusula, é ressaltado o dever das partes em cooperar nas questões 

climáticas relacionadas com o comércio, seja no âmbito bilateral, regional ou internacional, em 

especial sob a ótica da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima 

(UFCCC). 

 

[...] 2. Pursuant to paragraph 1, each Party shall: 

(a) effectively implement the UNFCCC and the Paris Agreement established 

thereunder; 

(b) consistent with article 2 of the Paris Agreement, promote the positive contribution 

of trade to a pathway towards low greenhouse gas emissions and climate-resilient 

development and to increasing the ability to adapt to the adverse impacts of climate 
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change in a manner that does not threaten food production (TRADE PART OF THE 

EU-MERCOSUR ASSOCIATION AGREEMENT, 2019, p. 5). 

 

Ainda fazendo referência aos aspectos ambientais, a cláusula sete, “Comércio e 

Biodiversidade”, ressalta a necessidade da conservação e uso sustentável da diversidade 

biológica, considerando as questões discutidas bilateral, regional e internacionalmente, como a 

Convenção sobre Diversidade Biológica (CBD), Convenção sobre o Comércio Internacional 

das Espécies da Fauna e da Flora Silvestres Ameaçadas de Extinção (CITES), o Tratado 

Internacional de Recursos Genéticos Vegetais para Alimentação e Agricultura entre outras 

questões sobre biodiversidade e comércio já discutidas em diferentes âmbitos. Portanto, uma 

das medidas que se espera, é que haja políticas efetivas elaboradas em âmbito nacional para que 

cada parte iniba e reduza o comércio ilegal com uso de recursos provenientes da fauna e flora, 

havendo boa prática no que concerne ao uso de recursos naturais. Logo, 

 

[...] 2. Each Party shall: 

(a) promote the use of CITES as an instrument for conservation and sustainable use 

of biodiversity; including through the inclusion of animal and plant species in the 

Appendices to the CITES where the conservation status of that species is considered 

at risk because of international trade. 

(b) implement effective measures leading to a reduction of illegal trade in wildlife, 

consistent with international agreements to which it is Party. 

(c) encourage trade in natural resource-based products obtained through a sustainable 

use of biological resources or which contribute to the conservation of biodiversity, in 

accordance with domestic laws. 

(d) promote the fair and equitable sharing of benefits arising from the use of genetic 

resources and, where appropriate, measures for access to such resources and prior 

informed consent. 

3. The Parties shall also exchange information on initiatives and good practices on 

trade in natural resource-based products with the aim of conserving biological 

diversity and cooperate, as appropriate, bilaterally, regionally and in international fora 

on issues covered by this article (TRADE PART OF THE EU-MERCOSUR 

ASSOCIATION AGREEMENT, 2019, p. 6). 

 

Em complemento, a cláusula oito, “Comércio e Gestão Sustentável de Florestas”, também trata 

da importância da responsabilidade na utilização de recursos naturais, especialmente quando se 

trata de florestas. Desta forma, a cláusula menciona o reflorestamento para conservação e uso 

sustentável como via para o desenvolvimento. Sendo assim, conforme consta no primeiro 

parágrafo da cláusula “the Parties recognise the importance of sustainable forest management 

and the role of trade in pursuing this objective and of forest restoration for conservation and 

sustainable use” (TRADE PART OF THE EU-MERCOSUR ASSOCIATION AGREEMENT, 

2019, p. 6). Portanto, as partes devem estimular o comércio de produtos com procedência de 
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gestão sustentável de florestas e combater a extração e o comércio ilegal de madeira. Logo, os 

signatários devem trocar informações e cooperar uns com os outros para que seja alcançado o 

propósito do acordo, assim como o cumprimento da Agenda 2030 para Desenvolvimento 

Sustentável.  

A cláusula nove, “Comércio e Gestão Sustentável da Pesca e Aquicultura”, que também trata 

do meio ambiente, destaca a importância da Gestão Sustentável dos recursos biológicos e 

ecossistemas marinhos, e promoção da aquicultura sustentável e responsável. Portanto, no 

mesmo parágrafo, as partes afirmam reconhecer a importância do comércio para alcançar esses 

objetivos, que coincidem com os propósitos da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito 

do Mar, de 1982, e outros instrumentos os quais devem acatar, como o Código de Conduta para 

Pesca Responsável da Organização das Nações Unidas para a Organização da Agricultura e 

Alimentação (FAO). 

A décima cláusula, “Informação Técnica e Científica”, afirma que a elaboração de políticas que 

buscam proteger as condições de trabalho e o meio ambiente, visando o bom funcionamento do 

comércio e investimento, devem ser amparadas em evidências técnicas e científicas. Porém, 

quando essas evidências forem inconclusivas e tiverem grande risco de viabilizar a degradação 

ambiental e a saúde e segurança no trabalho, as partes devem se responsabilizar e seguir o 

princípio da precaução de modo que, 

 

[...] 3. When a measure adopted [...] has an impact on trade or investment, a Party may 

request to the Party adopting the measure to provide information indicating that 

scientific knowledge is insufficient or inconclusive in relation to the matter at stake 

and that the        measure adopted is consistent with its own level of protection, and 

may request discussion of the matter in the TSD Sub-Committee. 

4. Such measures shall not be applied in a manner which would constitute a means of 

arbitrary or unjustifiable discrimination or a disguised restriction on international 

trade (TRADE PART OF THE EU-MERCOSUR ASSOCIATION AGREEMENT, 

2019, p. 8). 

 

A parte de “Comércio e Gestão Responsável de Cadeias de Abastecimento” é a décima primeira 

cláusula do capítulo sobre “Comércio e Desenvolvimento Sustentável” e trata da 

responsabilidade das partes em gerirem as cadeias de abastecimento, considerando condutas de 

negócios responsáveis e práticas de responsabilidade social corporativa.  

 

[...] 2. each Party shall:  

(a) support the dissemination and use of relevant international instruments that it has 

endorsed or supported, such as the ILO Tripartite Declaration of Principles concerning 

Multinational Enterprises and Social Policy, the UN Global Compact, the UN Guiding 
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Principles on Business and Human Rights and the OECD Guidelines for Multinational 

Enterprises. 

(b) promote the voluntary uptake by companies of corporate social responsibility or 

responsible business practices, consistent with the above-mentioned guidelines and 

principles. 

c) provide a supportive policy framework for the effective implementation of the 

above mentioned guidelines and principles. 

3. The Parties recognise the utility of international sector-specific guidelines in the 

area of corporate social responsibility or responsible business conduct and shall 

promote joint work in this regard. In respect of the OECD Due Diligence Guidance 

for responsible supply chains of minerals from conflict-affected and high-risk areas 

and its supplements, the Parties adhering to or supporting such Guidance shall also 

promote the uptake of this Guidance (TRADE PART OF THE EU-MERCOSUR 

ASSOCIATION AGREEMENT, 2019, p. 9). 

 

Portanto, para alcançar esses objetivos acordados entre as partes, se faz necessário o incentivo 

para que haja troca de informações entre eles, melhores desempenhos e cooperação, seja no 

âmbito regional ou internacional.  

Na décima segunda cláusula, intitulada “Outras Iniciativas Relacionadas a Comércio e 

Investimentos que Favorecem o Desenvolvimento Sustentável”, são acordadas maneiras 

diferenciadas para que o comércio e os investimentos possam contribuir nos aspectos 

econômicos, sociais e ambientais. É dado como exemplo, o incentivo à troca voluntária de 

“practices and technologies that contribute to enhanced social and environmental conditions, 

including those of particular relevance for climate change mitigation and adaptation, in a 

manner consistent with other provisions of this agrément” (TRADE PART OF THE EU-

MERCOSUR ASSOCIATION AGREEMENT, 2019, p. 9 - 10). 

Na cláusula seguinte, “Trabalhando Juntos no Comércio e Desenvolvimento Sustentável”, a 

décima terceira do capítulo, é ressaltada a importância de fomentar condições decentes de 

trabalho, de acordo com a Declaração sobre Justiça Social para uma Globalização Justa, de 

2008, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), e a mitigação das mudanças climáticas, 

que visam frear o aquecimento global. Ainda assim, em um dos parágrafos dessa cláusula é 

defendida “private and public initiatives contributing to the objective of halting deforestation, 

including those linking production and consumption through supply chains, consistent with 

SDGs 12 and 15” (TRADE PART OF THE EU-MERCOSUR ASSOCIATION 

AGREEMENT, 2019, p. 11). 

Na décima quarta cláusula, “Subcomitê de Comércio e Desenvolvimento Sustentável e Pontos 

de Contato”, é reafirmado o compromisso das partes em promover a sustentabilidade nas 

dimensões econômica, ambiental e social. Essa parte do capítulo também dá ênfase à 
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importância do trabalho em conjunto das partes para alcançar o objetivo principal, o 

desenvolvimento sustentável. Portanto, entende-se nessa cláusula a necessidade da designação 

de contatos das partes para viabilizar a comunicação e coordenação na implementação deste 

capítulo.  

A décima quinta cláusula, “Resolução de Disputa”, lida com as questões de divergências entre 

as partes. Portanto, essa parte da do capítulo, em acréscimo à cláusula sobre trabalho em 

conjunto, tem como objetivo instruir as partes a priorizar o diálogo, troca de informações e 

cooperação, visando cumprimento efetivo do acordo e, consequentemente, melhor relação entre 

os países associados. Como parte da aplicação da transparência do acordo e a fim de estimular 

a cooperação citada anteriormente, na décima sexta cláusula, intitulada “Consultas”, há a 

possibilidade de uma das partes solicitar consulta formal à outra parte pactuante, neste caso ao 

contato definido previamente, conforme décima quarta cláusula, a respeito da interpretação ou 

aplicação do que foi acordado no capítulo.  

O penúltimo item do capítulo, designado como “Painel de Especialistas”, regulamenta as 

questões que não tiveram resolução através do instrumento de consulta, conforme descrito na 

cláusula anterior. Portanto, o Painel de Especialistas pode ser solicitado por alguma das partes 

com o propósito de analisar questões específicas não solucionadas anteriormente através de 

outros instrumentos. 

A décima oitava cláusula do capítulo “Comércio e Desenvolvimento Sustentável”, intitulada 

como “Revisão”, enfatiza a troca de experiências e ideias como o principal meio para se 

alcançarem os objetivos propostos nesta parte do acordo. Com isso, além das experiências 

obtidas, é reiterada a necessidade da comunicação mútua, com trocas de informação, resultados 

de estudos entre outras questões que poderão cooperar com o propósito do acordo. Desta forma, 

também será possibilitada através do Subcomitê de Comércio e Sustentabilidade, a alteração 

ou revisão de qualquer parágrafo desse acordo, se esta for a vontade das partes (TRADE PART 

OF THE EU-MERCOSUR ASSOCIATION AGREEMENT, 2019).  

Portanto, nota-se que o capítulo comercial verde do Acordo de Associação entre o Mercosul e 

a União Europeia, como o próprio título já escancara, visa promover uma troca comercial mais 

sustentável, implementando e respeitando as principais convenções85 da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) e o Acordo de Paris, que guiam as diretrizes para combater a 

                                                             

85 Convenções sobre trabalho forçado e infantil, discriminações no trabalho e direito de livre associação. 
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mudança climática no mundo. Assim, o capítulo verde admite a necessidade de preservar o 

meio ambiente, considerando as espécies de animais ameaçados de extinção e os recursos 

naturais que são extraídos ilegalmente, como madeira e minério (FERN, 2020). 

 

3.3 A troca comercial e a questão ambiental: o caso da carne bovina. 

 

Em vista da conjuntura em que tem se dado as negociações, cuja conclusão foi divulgada em 

2019, é possível afirmar que o Acordo de Associação entre o Mercosul e a União Europeia não 

tem apenas o viés comercial - para abertura de mercado através de redução ou isenção de tarifas 

aduaneiras de mercadorias comercializadas entre os blocos. O acordo tem também viés político 

e de cooperação, sobretudo, quando se trata de direitos humanos e preservação do meio 

ambiente. Entretanto, para que o acordo passe a valer, ressalta-se a necessidade da ratificação 

do documento pelos 27 países membros da União Europeia, assim como pelos países do 

Mercosul. Caso algum desses países vete o acordo, ele se inviabiliza. Ainda assim, foi cogitada 

a possibilidade de dividir a aprovação do acordo em partes, uma vez que se houver natureza 

política no tratado, além do viés comercial, o acordo deverá ser aprovado pelos 27 Estados-

membros da União Europeia, e também pelo Parlamento Europeu e Conselho da União 

Europeia. 

No segundo semestre de 2020, a Alemanha, que no período estava na presidência rotativa do 

Conselho Europeu, demonstrava bastante interesse na ratificação do acordo com intuito de 

expandir suas exportações provenientes das indústrias química, automobilística e de máquinas 

e equipamentos. Ainda assim, Angela Merkel, ex-chanceler alemã, manifestou grande 

preocupação com a possibilidade de um potencial crescimento do desmatamento da Amazônia86 

com a ratificação do acordo comercial e, consequentemente, facilitação de troca comercial de 

produtos agropecuários, que demandam uso da terra, por exemplo. Com isso, demais países 

europeus vêm demonstrando inquietações com a possível ratificação do acordo e as implicações 

na ampliação das produções agrícolas pelos países do Mercosul, a saber do atrelamento do 

aspecto comercial do tratado ao meio ambiente e aos direitos humanos. No mesmo período que 

a Alemanha, em 2020, o governo francês foi mais enfático e afirmou que não estava a favor da 

ratificação do acordo, assim como o governo austríaco, que anunciou que não seria possível 

                                                             

86 Amazonia is already intrinsically connected to global markets and is likely to be affected by changes in market 
conditions and free trade agreements (ARIMA; BARRETO; TAHERIPOUR e AGUIAR, 2021, p. 2). 
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aprovar aquele documento, também atento às questões relacionadas ao meio ambiente nos 

países do Mercosul, sobretudo no Brasil (ARIMA; BARRETO; TAHERIPOUR e AGUIAR, 

2021, p. 2). 

O Brasil, que é um país conhecido mundialmente por sua especialização em produção 

agropecuária, atualmente, tem como uma de suas principais metas nas negociações comerciais 

aumentar as exportações. Isso é visível no âmbito do acordo entre o Mercosul e a União 

Europeia, em que se propõe aos países do bloco sul-americano redução ou isenção de 

impostos87 sobre os produtos agrícolas, o que incentivaria ainda mais a exportação brasileira de 

carnes (bovina, suína e de frango), além de soja88 e milho89. Em 2019, as exportações brasileiras 

de carnes, soja e milho para a União Europeia, que é o segundo maior destino90 externo dos 

produtos agropecuários brasileiros, corresponderam juntas cerca de 43%91 (US$ 7,2 bilhões) do 

volume de exportações do Brasil. 

O cenário atual da produção brasileira de produtos agropecuários se concentra em itens que 

demandam grandes áreas de pastagem ou monoculturas e uso de fertilizantes químicos e 

agrotóxicos. Com a futura possibilidade do acordo entrar em vigência, além de identificar essas 

demandas para intensificar as exportações, é importante considerar também a possível piora92 

da degradação do meio ambiente decorrente do aumento do volume de produção, 

principalmente de carne bovina, que provém de gados criados de forma massiva no território 

brasileiro, e é um dos produtos mais exportados pelo país (SCHLESINGER, 2020).  

Atualmente, a carne bovina brasileira é consumida em todos os continentes. Em 2019, a China 

foi o país que mais importou o produto, acumulando 26,7% do total exportado pelo Brasil. A 

União Europeia, que tem grande relevância nesta pesquisa, importou 5,7% das exportações de 

carne bovina brasileira. Vale lembrar que esses dados desconsideram o acordo entre o Mercosul 

                                                             

87 The trade deal will eliminate 93 per cent of tariffs for Mercosur products to the EU, notably benefiting 
agricultural products, including beef, soy, and ethanol from sugarcane (ARIMA; BARRETO; TAHERIPOUR e 
AGUIAR, 2021, p. 2). 
88 A soja produzida no Brasil ocupa 36,8 milhões de hectares do território do país, que é o maior exportador do 
grão no mundo, obtendo 51% do volume total comercializado (SCHLESINGER, 2020). 
89 O milho alcança a 10% do volume mundial e ocupa 18,5 milhões de hectares do solo, fazendo do país o terceiro 
maior produtor no mundo (SCHLESINGER, 2020). 
90 A China, principal destino das exportações do Brasil, obteve o dobro do montante importado pelo bloco 
europeu (SCHLESINGER, 2020). 
91  O valor de 43% é composto por 30% de soja, 8% de carnes e 5% de milho (SCHLESINGER, 2020).  
92 Concerns have been raised about the risk of increased deforestation in the Mercosur region and in the 
Brazilian Amazon more specifically, which is be the focus of this article. Such worries are pertinent given that an 
analysis of 189 countries from 2001 to 2012 showed that deforestation increased significantly over the three 
years following the enactment of free trade agréments (ARIMA; BARRETO; TAHERIPOUR e AGUIAR, 2021, p. 2). 
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e a União Europeia, uma vez que o documento ainda não está ratificado pelos países negociantes 

e, consequentemente, não estão válidas as reduções e isenções de impostos com intuito de 

estimular a troca comercial. 

 

Gráfico 1 – Importadores de carne bovina brasileira (2019) 

 

Fonte: REPÓRTER BRASIL. "A carne brasileira e o acordo Mercosul-UE". Brasil, 2021b. 

 

Em 2019, ainda que o bloco europeu tenha ficado na quinta posição - aproximadamente 6% - 

do ranking de maiores volumes de importação de carne bovina, o faturamento foi o terceiro 

maior da lista, conforme gráfico acima (REPÓRTER BRASIL, 2021b). 

No Brasil, por critério de faturamento, as quatro maiores empresas da indústria da carne são a 

JBS, BRF, Marfrig e a Minerva Foods. Todas estão entre as cinquenta empresas mais lucrativas 

do país. Ainda assim, ressalta-se que, no mercado de carne bovina, a JBS é a líder do segmento, 

seguida da Marfrig e Minerva Foods que foram, entre 2015 e 2017, responsáveis por 71% das 

exportações de carne bovina do Brasil e acumularam 92% de toda carne bovina brasileira 

consumida pela União Europeia (REPÓRTER BRASIL, 2021b). 

Ao observar os dados do volume das exportações de carnes processadas para a União Europeia, 

nota-se que este é maior do que as exportações de carnes in natura. Em 2019, o bloco europeu 

comprou 34,2% da carne bovina processada do Brasil. As carnes processadas passam por 
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transformações industriais para que seja prolongada sua validade e, algumas vezes, altera-se o 

sabor ou textura do produto. Ao passar por esses processos, as carnes processadas passam a ter 

maior valor agregado em comparação com as carnes in natura (REPÓRTER BRASIL, 2021b). 

Contudo, percebe-se no histórico das importações de carne bovina da União Europeia, um 

maior volume de compras do produto fresco e congelado, conforme é possível observar no 

gráfico abaixo: 

 

Gráfico 2 – Importações de produtos de carne bovina pela UE de fora da UE sem Reino 

Unido. 

 

Fonte: European Comission, 2022. 

 

A maior parte da carne bovina importada pela União Europeia, cerca de 75% do total comprado, 

tem como origem os países do Mercosul. No entanto, a carne bovina importada pelo bloco 

europeu constitui apenas 5%, uma vez que alguns países da UE também têm criação de gado 

para produção de carne bovina. Nesse mesmo sentido, nota-se no gráfico a seguir que a UE 

também é uma grande exportadora do produto. 
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Gráfico 3 – Exportações de produtos de carne bovina da UE para fora da UE sem Reino 

Unido (comext) 

 

Fonte: European Comission, 2022. 

 

Diferentemente das importações de carne bovina, nas exportações da União Europeia, além de 

dispor a venda do produto fresco e congelado, também é comercializado o animal vivo, 

conforme gráfico acima. Como já destacado, ainda que a União Europeia não seja, atualmente, 

o maior parceiro comercial do Mercosul, mas sim o segundo maior, o bloco europeu é o 

principal investidor dos países membros do bloco sul americano. O Brasil, como principal 

economia do Mercosul, tem cerca de 18% de suas exportações direcionadas para a União 

Europeia e, ainda assim, é um dos principais consumidores93 no mundo de carne bovina e de 

frango, 25% a mais que a União Europeia. Com a possível vigência do acordo, é previsto pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento um aumento bastante significativo nas 

exportações para os países do bloco europeu. Com isso, se faz importante refletir, analisar e 

considerar os dados do ano de 2019, pois mesmo sem a vigência do acordo, que incentivaria 

                                                             

93 Ainda que o Brasil seja um dos principais exportadores de carnes, o país é, também, um dos principais 
consumidores, tal que absorve 75% da carne bovina, 74% da carne suína e 71% das carnes de aves de sua 
produção (REPÓRTER BRASIL, 2021b). 



70 
 

 

ainda mais essas exportações, o Brasil foi o principal exportador de carne bovina e de frango 

no mundo, e teve o quarto maior volume de exportação de carne suína (SCHLESINGER, 2020). 

No ano seguinte, em 2020, o país exportou 24% da carne bovina comercializada no mundo 

(REPÓRTER BRASIL, 2021b).   

Em face do cenário de estimativas e previsões, observa-se que há quem defenda que o acordo 

não irá impulsionar as exportações brasileiras de carne bovina para o bloco europeu, com a 

justificativa de que a quantidade do produto que é importado do Mercosul anualmente, é maior 

do que a quantidade negociada no acordo. O acordo permitirá ao Brasil exportar para a União 

Europeia uma cota de 10 mil toneladas de carne bovina sem cobrança de tarifa, que na 

atualidade, chega à alíquota de 20%. Contudo, é importante destacar que no acordo consta que 

um volume adicional de 99 mil toneladas do produto que poderá ser exportado para o bloco 

europeu a uma alíquota de 7,5% (FERN, 2020). 

De acordo com um relatório da Repórter Brasil (2021b), o Brasil possui a segunda maior 

população de gado, além de ser o segundo maior produtor de aves no mundo. A pecuária bovina 

é a atividade produtiva94 que demanda maior área de terra no Brasil, ocupando por volta de 19% 

do território nacional, o que equivale a 159 milhões de hectares. Percebe-se também, que nas 

últimas quatro décadas, houve uma rápida expansão da população bovina nos estados que 

compõe a Amazônia Legal95. De acordo com o relatório Fatos da Amazônia 2021 (2021), o 

rebanho bovino aumentou de 47,2 milhões de cabeças de gado, em 2000, para 89,2 milhões de 

cabeças de gado, em 2019. No mesmo sentido, a área de pastagem aumentou 192.456 km², 

saltando de 515.007 km², em 2000, para 707.463 km², em 2019.  

 

Gráfico 4 – Evolução do efetivo de rebanho bovino e área de pastagem na Amazônia Legal, 

2000 - 2019 

                                                             

94 Desta forma, convém salientar também que apesar da pecuária bovina ser um dos setores que mais emprega 
no Brasil, tendo em 2017, cerca de 4,8 milhões de pessoas no Brasil trabalhando em fazendas que tinham como 
atividade a criação de gado. Ainda assim, por outro lado, é necessário observar que de acordo com relatório da 
(FERN, 2020), mais da metade das ocorrências de trabalho escravo descobertos no Brasil estão, de alguma 
maneira, ligados à pecuária (REPÓRTER BRASIL, 2021b). 
95 A Amazônia Legal é uma subdivisão geopolítica oficial do governo brasileiro, que abrange os territórios do 
Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e uma porção do Maranhão situada 
a oeste do meridiano 44º W. Além de todas as áreas de floresta amazônica, o seu perímetro também inclui 
aproximadamente 20% das áreas de Cerrado no país, bem como porções do Pantanal (Repórter Brasil, 2021b, p.  
7). 
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Fonte: IBGE 

 

Ressalta-se que o desmatamento na Amazônia é majoritariamente consequência da pecuária 

bovina, uma vez que, de acordo com dados recentes sobre a mudança do uso do solo, cerca de 

65% da área desmatada da Amazônia passa a ser criadouro de gado.  

 

Gráfico 5 – Exportações de carne bovina potencialmente contaminada com desmatamento 

ilegal de municípios dos estados de Mato Grosso e Pará para a União Europeia em 2017. 
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Um estudo publicado em 2015 apontou que 71% do desmatamento registrado na América do 

Sul entre 1990 e 2005 é decorrente da criação de gado, enquanto 14% é decorrente da produção 

agrícola (FERN, 2020). Sendo assim, levando em consideração a tratativa ambiental pode-se 

afirmar que, além do gado ser cultivado de forma abrangente no Brasil, sua criação é 

responsável pela destruição de grande parte dos biomas brasileiros (SCHLESINGER, 2020).  

Ao analisar o gráfico que considera o histórico de desmatamento desde quando se iniciou os 

registros, observa-se que os anos de 1995 e 2004, foram os anos com maior índice, tendo, 

respectivamente, cerca de 29 mil km² e 27 mil km² de floresta desmatada na Amazônia. Ainda 

assim, nota-se que o histórico recente dos dados sobre o desmatamento na Amazônia Legal, por 

certo, teve considerável diminuição - por volta de 70 % - no desflorestamento no período entre 

2005 e 2012. Contudo, em 2013 o índice voltou a aumentar e continuou em ascensão, a saber 

que, a partir de 2018, observa-se aumento significativo de área desmatada na Amazônia Legal 

Brasileira. 

 

Gráfico 6 - Taxas consolidadas anuais de desmatamento do PRODES (em km2) desde 

1988 na Amazônia Legal Brasileira. 

 

 

Fonte: INPE 
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Convém lembrar que, em 2019, ano que estamos dando maior ênfase nesta pesquisa, o 

desmatamento na Amazônia cresceu 34% em comparação com o ano anterior, alcançando a 

taxa anual oficial96 de 10.129 km² de área desflorestada, conforme indicado pelo Projeto de 

Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes), do Inpe. De acordo 

com o órgão do governo, esse seria o maior valor desde 2008. 

Considerando as taxas de desmatamento por estados da Amazônia Legal, nota-se que o Pará é 

o que mais sofreu com o crime ambiental no ano de 2019, com 4.172 km² de vegetação 

devastada e com mais de um terço do índice total. Em 2018, o estado havia tido 2.744 km² de 

sua vegetação suprimida. Em 2019, o Pará, Mato Grosso, Amazonas e Rondônia, juntos, 

tiveram quase 85% do total de desmatamento na Amazônia Legal (PIVETTA, 2020).  

Ao analisar a quantidade de gado por estado em 2019, nota-se que mais da metade do 

contabilizado, 67,2 milhões de cabeças, encontra-se nos três estados com maior índice de 

criação bovina, respectivamente, Mato Grosso, Pará e Rondônia, além de serem os estados com 

alto índice de desmatamento, conforme apresentado anteriormente. 

 

Gráfico 7 – Rebanho Bovino (cabeças) por Estado da Amazônia Legal, 2019 

 

Fonte: IBGE 

 

                                                             

96 Vale dizer que, a taxa anual de desmatamento considera o período entre o mês de agosto do ano anterior e 
julho do ano em questão. Com isso, a abordagem utilizada pelo Prodes para calcular a taxa oficial se dá através 
do chamado corte raso em áreas de pelo menos 6,25 hectares (0,0625 km²), por meio de registros feitos por 
satélite. 
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Desta forma, apesar da tendência de alta da taxa anual de desmatamento, percebe-se forte 

pressão nacional e internacional, para que haja redução do desmatamento na Amazônia. Esse 

movimento tem se intensificado, sobretudo nos últimos dez anos, e tem se concentrado 

principalmente no setor pecuário, uma vez que, conforme visto, possui ligação explícita com o 

desmatamento que tem tomado força na região amazônica.  

Assim, nota-se que a maior parte da destruição de vegetação brasileira está relacionada às 

cadeias de suprimentos internacionais, em especial a produção de carne bovina como já 

publicado por relatório do Greenpeace - Slaughtering the Amazon (2009).  

 

O cenário político da Amazônia brasileira inclui inúmeras iniciativas importantes para 

limitar onde e quanto desmatamento pode ocorrer, incluindo o Código Florestal 

federal, uma ampla rede de áreas protegidas e monitoramento contínuo por satélite do 

desmatamento. Esforços recentes para reduzir o desmatamento no setor pecuário 

brasileiro se concentraram fortemente em dois acordos firmados com frigoríficos que 

os obrigam a identificar e bloquear o fornecimento de fazendas que tenham 

desmatamento ou outras formas de descumprimento, como embargos, trabalho 

forçado ou que não tenham limites de propriedade registrados no cadastro ambiental 

nacional. Esses acordos incluem o Acordo G4 de Desmatamento Zero em toda a 

Amazônia, que foi assinado em outubro de 2009 após um relatório do Greenpeace, 

Slaughtering the Amazon (Greenpeace, 2009) que vinculou o desmatamento na 

Amazônia brasileira às cadeias internacionais de fornecimento de couro, sebo e carne 

bovina (Barreto et al., 2017; Gibbs et al., 2016). Mais ou menos simultaneamente, o 

Ministério Público Federal (MPF) no estado do Pará começou a pressionar pecuaristas 

e frigoríficos a se comprometerem a não mais comercializar gado de áreas com novos 

desmatamentos por meio da assinatura de termos de ajuste de conduta (TAC). Os 

TACs agora cobrem frigoríficos em todos os estados da Amazônia, embora a maioria 

das respostas permaneça concentrada no Pará e Mato Grosso, onde os compromissos 

começaram (Barreto et al., 2017). Embora existam algumas diferenças nos escopos e 

detalhes dos dois acordos, seus prazos e objetivos se alinham de tal forma que nos 

referimos a eles coletivamente como Acordos de Gado (CA) (PEREIRA; RAUSCH; 

CARRARA; GIBBS, 2020, p. 1-2, tradução própria). 

 

Embora os Termos de Ajustes de Conduta (TAC)97 se concentrem no Pará e Mato Grosso, onde 

o compromisso surgiu em 2019, o quadro geral não se modificou. Ao analisar o contexto, 

percebe-se que os acordos permanecem incompletos por não especificar exatamente como o 

compromisso de não desmatar seria cumprido pelo setor pecuário do Brasil. Sabe-se também 

que alguns matadouros não assinaram os documentos com o compromisso de cooperar no 

referente a redução da questão do desmatamento. Nesse mesmo sentido, nota-se que alguns dos 

matadouros que assinaram o documento praticam o que é chamado de lavagem de gado, que 

                                                             

97 O Termo de Ajustes de Conduta é a formalização de um compromisso com objetivo de não mais comercializar 
gado de áreas com novos desmatamentos (PEREIRA; RAUSCH; CARRARA; GIBBS, 2020). 



75 
 

 

ocorre quando pecuaristas registram seu gado em uma propriedade autorizada, apesar de criá-

los em propriedades ligadas ao desmatamento (PEREIRA; RAUSCH; CARRARA; GIBBS, 

2020). 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISE DE PARADOXO ENTRE O 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E O MEIO AMBIENTE: O CASO 

BRASILEIRO DIANTE DO ACORDO DE ASSOCIAÇÃO ENTRE O 

MERCOSUL E A UE. 

 

Após entender a tratativa sobre o meio ambiente, dada sob interesses econômicos, e analisar as 

cláusulas tratadas no capítulo sobre comércio e desenvolvimento sustentável do acordo, nesta 

seção identificaremos possíveis inconformidades entre os dois contextos, assim como as 

contradições que, possivelmente, são destacadas no próprio documento provisório do acordo 

de associação entre os blocos econômicos. 

 

4.1 As contradições nas medidas ambientais adotadas em 2019 pelo governo 

brasileiro: uma análise comparativa do capítulo "verde" do acordo. 

 

No Brasil, a chegada de Jair Bolsonaro à presidência no ano de 2019 foi marcado por uma 

intensificação no que se refere às medidas e políticas ambientais, que têm sido imprescindíveis 

para o meio ambiente como um todo. É importante relembrar que, antes mesmo de ocupar o 

cargo de presidente, Jair Bolsonaro, já praticava discursos e propunha medidas para a temática 

ambiental, que contrariavam as ações que tinham como objetivo a proteção da floresta 

amazônica98.  

Ainda assim, atualmente, percebe-se que a retórica utilizada em seu governo, e 

consequentemente as medidas adotadas sobre o tema, não se pautam pela ideia de 

sustentabilidade baseada no equilíbrio entre desenvolvimento econômico e preservação do 

meio ambiente, que, notavelmente, se tornam cada vez mais importantes e urgentes. Essas 

políticas conflitam com o espírito do capítulo intitulado Comércio e Desenvolvimento 

Sustentável do Acordo de Associação entre o Mercosul e a União Europeia, no qual é possível 

visualizar a tentativa de equilibrar a ideia de desenvolvimento econômico sem causar muitos 

                                                             

98 “[...] la riqueza de la Amazonia sufre riesgos eminentes y catastróficos. Los daños ocasionados por la acción 
humana suelen ser irreversibles para el delicado equilibrio del bosque amazónico que vive de su materia orgánica 
y detiene ciclos propios de supervivencia. También es importante para la estabilidad climática: la Amazonia 
influye e impacta en regiones que van más allá de sus fronteras” (BRESSAN, 2020, p. 230). 
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danos ambientais. Estas contradições nos levam a analisar se é possível haver convergência 

entre ambos.  

Para isso, é necessário comparar as medidas adotadas pelo governo Bolsonaro, que tende a 

defender o comércio livre, com os itens dispostos no capítulo verde do acordo concluído em 

2019, porém, ainda pendente de assinatura (BRESSAN, 2020). Com este objetivo, 

apresentamos no quadro a seguir, a relação das principais contradições notadas durante o 

primeiro ano de governo de Jair Bolsonaro e os itens tratados no capítulo do acordo que trata 

de sustentabilidade: 

 

Quadro 1 - Contradições entre as medidas adotadas pelo governo brasileiro em 2019 e as 

cláusulas acordadas no âmbito das negociações entre Mercosul e UE 

 

Medidas adotadas pelo governo 

brasileiro em relação ao meio 

ambiente em 2019. 

Cláusula do 

capítulo sobre 

Comércio e 

Desenvolvimento 

Sustentável 

Parágrafo - Política tratada no âmbito do 

Acordo de Associação entre o Mercosul e a UE. 

Mudança do Serviço Florestal 

Brasileiro para o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento 

2. Direito de 

Regular e Níveis de 

Proteção 

3- Uma Parte não deve enfraquecer os níveis de 

proteção conferidos pela legislação nacional 

ambiental ou trabalhista com a intenção de 

incentivar o comércio ou o investimento. 

Extinção da Secretaria de 

Mudança do Clima e Floresta 

2. Direito de 

Regular e Níveis de 

Proteção 

2- Cada Parte esforçar-se-á por melhorar as suas 

leis e políticas pertinentes de modo a assegurar 

níveis elevados e eficazes de proteção do ambiente 

e do trabalho. 

Ricardo Salles anunciou a revisão 

de 334 unidades de conservação 

federais, podendo alterá-las ou 

extingui-las. 

2. Direito de 

Regular e Níveis de 

Proteção 

6- Uma Parte não aplicará as leis ambientais e 

trabalhistas de maneira que constitua uma restrição 

disfarçada ao comércio ou uma discriminação 

injustificável ou arbitrária. 

Jair Bolsonaro extinguiu cerca de 

80% das cadeiras que estavam 

vigentes no Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA), 

reduzindo ainda mais a 

participação da sociedade civil no 

plenário - Decreto 9806/2019 

3. Transparência 1- Cada Parte deve, de acordo com este Capítulo 

[Transparência], garantir que o desenvolvimento, a 

promulgação e a implementação de: (a) medidas 

destinadas a proteger o meio ambiente e as 

condições de trabalho que possam afetar o 

comércio ou o investimento sejam feitas de 

maneira transparente, assegurando a 

conscientização e incentivando a participação do 

público, de acordo com suas regras e 

procedimentos internos. 

Inação do governo brasileiro ao 

combate às queimadas no “dia do 

fogo”. 

2. Direito de 

Regular e Níveis de 

Proteção 

5- Uma Parte não pode, através de um curso de 

ação ou inação sustentado ou recorrente, deixar de 

aplicar efetivamente suas leis ambientais ou 

trabalhistas para incentivar o comércio ou o 

investimento. 

Plano Plurianual (2020 – 2023) 

deteve apenas 1,5% da verba 

destinada ao Ministério do Meio 

Ambiente 

2. Direito de 

Regular e Níveis de 

Proteção 

4- Uma Parte não deve renunciar ou derrogar, ou 

oferecer renúncia ou derrogação, suas leis 

ambientais ou trabalhistas para incentivar o 

comércio ou o investimento. 
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Criação do “fundão do Salles” 

para gerir a conversão das multas 

ambientais – MP 900/19 

2. Direito de 

Regular e Níveis de 

Proteção 

5- Uma Parte não pode, através de um curso de 

ação ou inação sustentado ou recorrente, deixar de 

aplicar efetivamente suas leis ambientais ou 

trabalhistas para incentivar o comércio ou o 

investimento. 

Substituição da presidência do 

IBAMA pelo procurador federal 

Eduardo Fortunato Bim 

2. Direito de 

Regular e Níveis de 

Proteção 

2- Cada Parte esforçar-se-á por melhorar as suas 

leis e políticas pertinentes de modo a assegurar 

níveis elevados e eficazes de proteção do ambiente 

e do trabalho. 

Suspensão, por 90 dias, dos 

convênios acordados com as 

organizações não governamentais 

e a burocratização deles 

2. Direito de 

Regular e Níveis de 

Proteção 

3- Uma Parte não deve enfraquecer os níveis de 

proteção conferidos pela legislação nacional 

ambiental ou trabalhista com a intenção de 

incentivar o comércio ou o investimento. 

Ricardo Salles exonerou 21 dos 27 

superintendentes regionais do 

IBAMA 

2. Direito de 

Regular e Níveis de 

Proteção 

2- Cada Parte esforçar-se-á por melhorar as suas 

leis e políticas pertinentes de modo a assegurar 

níveis elevados e eficazes de proteção do ambiente 

e do trabalho. 

Criação do “núcleo de 

conciliação” com o objetivo de 

analisar as multas aplicadas pelo 

IBAMA, tirando a autonomia do 

órgão 

2. Direito de 

Regular e Níveis de 

Proteção 

3- Uma Parte não deve enfraquecer os níveis de 

proteção conferidos pela legislação nacional 

ambiental ou trabalhista com a intenção de 

incentivar o comércio ou o investimento. 

Centralizão do departamento de 

comunicação dos órgãos ao 

Ministério do Meio Ambiente – 

“Lei da Mordaça” 

3. Transparência 1- Cada Parte deve, de acordo com este Capítulo 

[Transparência], garantir que o desenvolvimento, a 

promulgação e a implementação de: (a) medidas 

destinadas a proteger o meio ambiente e as 

condições de trabalho que possam afetar o 

comércio ou o investimento sejam feitas de 

maneira transparente, assegurando a 

conscientização e incentivando a participação do 

público, de acordo com suas regras e 

procedimentos internos. 

Exoneração de José Augusto 

Morelli da função de chefe do 

Centro de Operações Aéreas da 

Diretoria de Proteção Ambiental 

do IBAMA 

2. Direito de 

Regular e Níveis de 

Proteção 

2- Cada Parte esforçar-se-á por melhorar as suas 

leis e políticas pertinentes de modo a assegurar 

níveis elevados e eficazes de proteção do ambiente 

e do trabalho. 

Eduardo Bim autorizou o leilão de 

blocos para extração de petróleo 

próximo ao arquipélago de 

Abrolhos, conhecido por abrigar 

espécies marinhas que não existem 

em nenhuma outra região no 

planeta. 

7. Comércio e 

Biodiversidade 

1- As Partes reconhecem a importância da 

conservação e uso sustentável da diversidade 

biológica consistente com a Convenção sobre 

Diversidade Biológica (CDB), a Convenção sobre 

Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de 

Fauna e Flora Selvagens (CITES), o Tratado 

Internacional sobre Genética Vegetal Recursos 

para Alimentação e Agricultura, as decisões 

adotadas e o papel que o comércio pode 

desempenhar na contribuição para os objetivos 

desses acordos. 

 

2 - Nos termos do n.º 1, cada Parte deve: a) 

Promover a utilização da CITES como instrumento 

de conservação e utilização sustentável da 

biodiversidade; inclusive através da inclusão de 

espécies animais e vegetais nos apêndices da 

CITES onde o estado de conservação dessa espécie 

é considerado em risco devido ao comércio 

internacional. 

 

3- As Partes devem também trocar informações 

sobre iniciativas e boas práticas no comércio de 
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produtos à base de recursos naturais com o objetivo 

de conservar a diversidade biológica e cooperar, 

conforme apropriado, bilateralmente, 

regionalmente e em fóruns internacionais nas 

questões abrangidas pelo presente artigo. 

Exclusão de órgãos como o Fórum 

Brasileiro de Mudança do Clima 

(FBMC), o Plano Nacional de 

Recuperação da Vegetação Nativa 

(Planaveg) e sua respectiva 

Comissão (Conaveg), a Comissão 

Nacional da Biodiversidade 

(Conabio) e a Comissão Nacional 

de Florestas (Conaflor) - Decreto 

nr. 9.759/2019. 

2. Direito de 

Regular e Níveis de 

Proteção 

3- Uma Parte não deve enfraquecer os níveis de 

proteção conferidos pela legislação nacional 

ambiental ou trabalhista com a intenção de 

incentivar o comércio ou o investimento. 

Eliminação de multas aplicadas 

pelo IBAMA através da criação de 

um núcleo de conciliação no 

MMA Decr 9.760/2019 

2. Direito de 

Regular e Níveis de 

Proteção 

4- Uma Parte não deve renunciar ou derrogar, ou 

oferecer renúncia ou derrogação, suas leis 

ambientais ou trabalhistas para incentivar o 

comércio ou o investimento. 

Ricardo Salles cortou 89,9 milhões 

de reais, cerca de 24% do 

orçamento anual do IBAMA, que, 

consequentemente, impactou no 

quadro de servidores 

2. Direito de 

Regular e Níveis de 

Proteção 

5- Uma Parte não pode, através de um curso de 

ação ou inação sustentado ou recorrente, deixar de 

aplicar efetivamente suas leis ambientais ou 

trabalhistas para incentivar o comércio ou o 

investimento. 

ICMBio sofreu uma redução de 

26%, que totalizou 45 milhões de 

reais que seriam destinados à 

criação e administração das 

Unidades de Conservação 

Federais 

2. Direito de 

Regular e Níveis de 

Proteção 

5- Uma Parte não pode, através de um curso de 

ação ou inação sustentado ou recorrente, deixar de 

aplicar efetivamente suas leis ambientais ou 

trabalhistas para incentivar o comércio ou o 

investimento. 

Pasta responsável por assuntos 

climáticos teve um corte de 95% 

do valor que pôde utilizar no 

período anterior 

6. Comércio e 

Mudança Climática 

1- As Partes reconhecem a importância de 

perseguir o objetivo final da Convenção-Quadro 

das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 

(UNFCCC) para enfrentar a ameaça urgente das 

mudanças climáticas e o papel do comércio para 

esse fim. 

Operação de fiscalização em áreas 

de conservação passou a ter aviso 

prévio 

2. Direito de 

Regular e Níveis de 

Proteção 

2. Cada Parte esforçar-se-á por melhorar as suas 

leis e políticas pertinentes de modo a assegurar 

níveis elevados e eficazes de proteção do ambiente 

e do trabalho. 

 

3. Uma Parte não deve enfraquecer os níveis de 

proteção conferidos pela legislação nacional 

ambiental ou trabalhista com a intenção de 

incentivar o comércio ou o investimento. 

 

4. Uma Parte não deve renunciar ou derrogar ou 

oferecer renúncia ou derrogação de suas leis 

ambientais ou trabalhistas para incentivar o 

comércio ou o investimento. 

Alteração nas normas para 

aplicação de multas destinadas aos 

compradores de madeira ilegal que 

tiverem posse de Documento de 

Origem Florestal (DOF) 

falsificado 

2. Direito de 

Regular e Níveis de 

Proteção 

3- Uma Parte não deve enfraquecer os níveis de 

proteção conferidos pela legislação nacional 

ambiental ou trabalhista com a intenção de 

incentivar o comércio ou o investimento. 

 



80 
 

 

Ideias propostas pelo governo 

brasileiro em relação ao meio 

ambiente em 2019 

Cláusula do 

capítulo sobre 

Comércio e 

Desenvolvimento 

Sustentável 

Parágrafo - Política tratada no âmbito do 

Acordo de Associação entre o Mercosul e a UE. 

Fundir o Ministério do Meio 

Ambiente ao Ministério da 

Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento 

2. Direito de 

Regular e Níveis de 

Proteção 

2. Cada Parte esforçar-se-á por melhorar as suas 

leis e políticas pertinentes de modo a assegurar 

níveis elevados e eficazes de proteção do ambiente 

e do trabalho. 

 

3. Uma Parte não deve enfraquecer os níveis de 

proteção conferidos pela legislação nacional 

ambiental ou trabalhista com a intenção de 

incentivar o comércio ou o investimento. 

 

4. Uma Parte não deve renunciar ou derrogar ou 

oferecer renúncia ou derrogação de suas leis 

ambientais ou trabalhistas para incentivar o 

comércio ou o investimento. 

Permitir o garimpo e vendas de 

terras indígenas e quilombolas. 

2. Direito de 

Regular e Níveis de 

Proteção 

2. Cada Parte esforçar-se-á por melhorar as suas 

leis e políticas pertinentes de modo a assegurar 

níveis elevados e eficazes de proteção do ambiente 

e do trabalho. 

 

3. Uma Parte não deve enfraquecer os níveis de 

proteção conferidos pela legislação nacional 

ambiental ou trabalhista com a intenção de 

incentivar o comércio ou o investimento. 

 

4. Uma Parte não deve renunciar ou derrogar ou 

oferecer renúncia ou derrogação de suas leis 

ambientais ou trabalhistas para incentivar o 

comércio ou o investimento. 

Levar ao Congresso Nacional a 

questão da regulamentação da 

exploração de minérios na floresta 

amazônica 

8. Comércio e 

Gestão Sustentável 

de Florestas 

1. As Partes reconhecem a importância da gestão 

florestal sustentável e o papel do comércio 

na prossecução deste objectivo e da restauração 

florestal para conservação e uso sustentável. 

 

2. De acordo com o parágrafo 1, cada Parte deverá: 

(a) incentivar o comércio de produtos de florestas 

manejadas de forma sustentável, colhidos de 

acordo com a lei do país de colheita; 

(b) promovam, conforme apropriado e com seu 

consentimento prévio informado, a inclusão de 

comunidades locais de base florestal e povos 

indígenas em cadeias de abastecimento 

sustentáveis de produtos florestais madeireiros e 

não madeireiros, como meio de melhorar seus 

meios de subsistência e de promover a conservação 

e uso sustentável das florestas. 

(c) implementar medidas para combater a extração 

ilegal de madeira e o comércio relacionado; 

Proposta de projeto de lei para 

construção de uma hidrelétrica e a 

exploração de petróleo e gás em 

terras indígenas periféricas 

11. Gestão 

Comercial e 

Responsável das 

Cadeias de 

Suprimentos 

1. As Partes reconhecem a importância da gestão 

responsável das cadeias de suprimentos por meio 

de conduta empresarial responsável e práticas de 

responsabilidade social corporativa baseadas em 

orientação acordada. 

 

2. De acordo com o parágrafo 1, cada Parte deverá: 
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(a) apoiar a disseminação e uso de instrumentos 

internacionais relevantes que tenha endossado ou 

apoiado, como a Declaração Tripartite de 

Princípios da OIT sobre Empresas Multinacionais 

e Política Social, o Pacto Global da ONU, os 

Princípios Orientadores da ONU sobre Empresas e 

Direitos Humanos e o Diretrizes da OCDE para 

Empresas Multinacionais. 

 

(b) promover a adoção voluntária pelas empresas 

de práticas de responsabilidade social corporativa 

ou de negócios responsáveis, consistentes com as 

diretrizes e princípios acima mencionados. 

 

c) fornecer uma estrutura política de apoio para a 

implementação efetiva das diretrizes e princípios 

acima mencionados. 

Diminuição de 17% no quadro de 

analistas ambientais do Ministério 

do Meio Ambiente 

2. Direito de 

Regular e Níveis de 

Proteção 

2. Cada Parte esforçar-se-á por melhorar as suas 

leis e políticas pertinentes de modo a assegurar 

níveis elevados e eficazes de proteção do ambiente 

e do trabalho. 

 

3. Uma Parte não deve enfraquecer os níveis de 

proteção conferidos pela legislação nacional 

ambiental ou trabalhista com a intenção de 

incentivar o comércio ou o investimento. 

 

4. Uma Parte não deve renunciar ou derrogar ou 

oferecer renúncia ou derrogação de suas leis 

ambientais ou trabalhistas para incentivar o 

comércio ou o investimento. 

 

 

É possível observar no quadro comparativo entre a política ambiental do governo Bolsonaro – 

considerando as medidas adotadas e as ideias propostas – e as cláusulas sobre meio ambiente 

que foram acordadas entre os blocos econômicos. Ainda assim, percebe-se que as ações do 

governo brasileiro, em perspectiva ambiental, não convergem com a ideia de desenvolvimento 

sustentável, mas sim, estimulam a destruição do meio ambiente através do enfraquecimento de 

instituições e normas ambientais, como a permissão de exploração de recursos naturais para 

fins econômicos e o incentivo à criação de gado que, conforme mencionado no capítulo anterior, 

é a principal atividade responsável pelo desmatamento (BRESSAN, 2020, p. 230). Com isso, 

nota-se em um dos itens do quadro comparativo que, a medida executada pelo governo 

brasileiro de extinguir a Secretaria de Mudança do Clima e Floresta diverge do que foi acordado 

na segunda cláusula do capítulo sobre direito de regular e níveis de proteção, de tal modo que 

essa medida não iria assegurar de proteção do ambiente e do trabalho, mas sim o contrário. 
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Neste sentido, em virtude do cenário exposto, ao perceber divergência explícita, cabe refletir se 

as cláusulas tratadas no capítulo verde do acordo seriam eficientes e capazes de reduzir ou frear 

o desmatamento na vegetação brasileira conforme finalidade do documento. 

 

4.2 As contradições no desenvolvimento econômico entre o Mercosul e a UE: uma 

breve análise em perspectiva teórica 

 

Após a chegada de Jair Messias Bolsonaro à presidência do Brasil, as negociações do acordo 

entre o Mercosul e a UE, assim como a política externa brasileira como um todo, tomaram 

rumos diferentes, direcionando-se ainda mais para um modelo orientado ao liberalismo 

econômico. Nesse caminho de desenvolvimento, o Ministério da Economia passou a 

desempenhar o papel principal nas negociações do acordo, que antes eram encabeçadas pelo 

Ministério das Relações Exteriores.  

No primeiro ano de governo Bolsonaro, que coincidiu com a reta final das negociações do 

acordo, que se encerraram em junho de 2019, após vinte anos de negociação - foi acordada a 

redução de taxa de 90% dos produtos comercializados entre o Mercosul e a UE, modificando 

as respectivas alíquotas para 0% (GAVIÃO; SARAIVA, 2020).  

 

[...] O rascunho do acordo prevê a eliminação de tarifas alfandegárias, após um 

período de transição, sobre 92% das importações do Mercosul para a UE e sobre 91% 

do comércio indo na direção oposta. Isso facilitaria muito a exportação de produtos 

agrícolas como etanol e carne bovina da América do Sul, e de itens como veículos, 

máquinas e produtos químicos da Europa para os estados do Mercosul. Se o acordo 

for aprovado pelo Conselho da União Europeia, o Parlamento Europeu e os 

parlamentos dos estados membros da UE, bem como os governos dos países do 

Mercosul, também terão que dar seu consentimento antes que ele entre em vigor. 

Entre 70 e 80 por cento de todas as importações de carne bovina na UE atualmente 

vêm do Mercosul. O acordo ampliaria isso. Além das 200.000 toneladas de carne 

bovina que entram na União Europeia da área todos os anos, outras 99.000 toneladas 

podem ser importadas com taxas alfandegárias zero ou mínimas (HEINRICH BÖLL 

STIFTUNG, 2021, p. 16, tradução própria).  

 

Como demonstrado ao decorrer desta pesquisa, a ideia de redução e isenção de alíquota de 

impostos tende a aumentar o fluxo de mercadorias, sendo esse o principal objetivo da parte 

comercial do acordo. Este objetivo está em consonância com a política econômica defendida 

pelo governo Bolsonaro, que visa intensificar a abertura econômica, com a narrativa de 

estimular o desenvolvimento brasileiro. 
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Contudo, ao analisar as concepções defendidas por André Gunder Frank (1966) acerca da 

relação que se dá na estrutura metrópole-satélite, ou seja, centro-periferia, nota-se que o autor 

interpreta o funcionamento do sistema capitalista na periferia, considerando o 

subdesenvolvimento como consequência do mesmo processo histórico que estimula o 

desenvolvimento econômico. Assim, de acordo com Gunder Frank: 

 

Afirma-se geralmente que o desenvolvimento econômico ocorre em uma sucessão de 

estágios capitalistas e que os países subdesenvolvidos de hoje ainda estão em um 

estágio, às vezes descrito como um estágio original, da história pela qual os países 

agora desenvolvidos passaram há muito tempo. No entanto, mesmo um conhecimento 

modesto da história mostra que o subdesenvolvimento não é original ou tradicional e 

que nem o passado nem o presente dos países subdesenvolvidos se assemelham em 

nenhum aspecto importante ao passado dos países agora desenvolvidos. Os países 

agora desenvolvidos nunca foram subdesenvolvidos, embora possam ter sido não 

desenvolvidos. Também se acredita amplamente que o subdesenvolvimento 

contemporâneo de um país pode ser entendido como produto ou reflexo unicamente 

de suas próprias características ou estrutura econômica, política, social e cultural. No 

entanto, a pesquisa histórica demonstra que o subdesenvolvimento contemporâneo é 

em grande parte o produto histórico de relações econômicas passadas e contínuas e 

outras relações entre o satélite subdesenvolvido e os países metropolitanos agora 

desenvolvidos (1969, p.4) 

  

Ainda assim, em sua obra, Gunder Frank salienta cinco hipóteses sobre as dinâmicas do 

desenvolvimento e subdesenvolvimento, de tal modo que, ao fim, estimula outros 

pesquisadores a comprovar ou rechaçar essas possibilidades pensadas por ele. 

A primeira ideia seria a impossibilidade de haver um verdadeiro desenvolvimento nos países 

periféricos onde, historicamente, há a especialização em produtos primários, o que torna a troca 

comercial desigual e impede o real desenvolvimento. Ou seja, [...] em contraste com o 

desenvolvimento da metrópole mundial que não é satélite de ninguém, o desenvolvimento da 

metrópole nacional e outras metrópoles subordinadas é limitado por seu status de satélite (1969, 

p. 9, tradução própria). E, de acordo com o próprio autor, a primeira hipótese se faz mais difícil 

de comprovar em comparação com as demais, devido à necessidade de comprovação das 

próximas hipóteses a serem expostas.  

A segunda hipótese defende a ideia da necessidade de isolamento da região não desenvolvida, 

para que, de fato, ocorra um desenvolvimento econômico autogerado, pois com dada integração 

econômica mundial, os países considerados pobres não conseguiriam desenvolver sua própria 

capacidade industrial, impossibilitando a mudança estrutural e o incremento de produtos 

industrializados.  

Logo, a terceira hipótese expõe que os países periféricos que tiveram, no decorrer da história, 

maior vínculo com o centro, hoje, são considerados ainda mais subdesenvolvidos.  
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É a região que mais exportou produtos primários e que mais capitalizou a metrópole 

mundial e foi abandonada pela metrópole quando por um motivo ou outro os negócios 

caíram. Essa hipótese também contradiz a tese geralmente aceita de que a fonte do 

subdesenvolvimento de uma região é seu isolamento e suas instituições pré-

capitalistas (1969, p. 13, tradução própria). 

 

No caso da quarta e quinta hipótese, é possível dizer que estão interligadas, a saber que a quarta 

trata do latifúndio como uma empresa comercial que surge para suprir necessidade global de 

produtos agrícolas e minerais, e a quinta sobre a dinâmica posterior, em que a comercialização 

é condicionada à demanda desses produtos de forma dependente. 

Com isso, Gunder Frank afirma que as hipóteses formuladas sugerem que, “[...] a extensão e 

unidade global do sistema capitalista, sua estrutura de monopólio e desenvolvimento desigual 

ao longo de sua história, e a resultante persistência do capitalismo comercial ao invés do 

industrial no mundo subdesenvolvido [...]” (1969, p.15).  

Deste modo, faz-se necessário dar maior importância aos estudos sobre o desenvolvimento e os 

variados tipos de relação entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos à luz da troca 

desigual, que beneficia economicamente países mais desenvolvidos. Isso é possível observar 

na relação comercial entre os membros da União Europeia com os países do Mercosul, uma vez 

que o primeiro bloco exporta produtos industrializados e o segundo produtos agropecuários, 

que possuem menor valor agregado e colocam estes países em posição mais vulnerável em 

relação aos países mais desenvolvidos. 

Em um relatório publicado pela Fundação Heinrich Böll Stiftung (2021), intitulado Meat Atlas 

2021, é possível observar o gráfico abaixo, em que é comparada a desigualdade na troca 

comercial entre o Mercosul e a União Europeia. 

 

Gráfico 8 – Comércios Desiguais (Comparação entre Mercosul e União Europeia) 
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Fonte: Fundação Heinrich Böll Stiftung (2021) 

 

Conforme discutido na Teoria da Dependência, argumenta-se que haverá maior vantagem 

quanto menor dependente estiver a parte. No caso exemplificado com dados recentes, nota-se 

que as negociações ocorrem em aspectos que apresentam visível desigualdade entre as partes, 

de tal modo que a União Europeia obteve em 2021, produto interno bruto maior que 17 bilhões 

de dólares americanos e o Mercosul um pouco mais de 2 bilhões de solares americanos. No 

gráfico acima, percebe-se também que as importações no continente europeu em 2019, tiveram 

como origem diversas regiões do globo, enquanto o Mercosul teve maior parte de sua compra 

vinda do continente da União Europeia. 

 

4.3 As contradições ambientais do capítulo "verde". 
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Embora não seja tratada diretamente por Andre Gunder Frank, vimos no decorrer desta pesquisa 

que a questão ambiental está relacionada à troca desigual, questão que tem ganhado merecida 

atenção nos debates atuais acerca das relações entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. 

Ainda assim, ao analisar um cenário econômico e político com forte vínculo entre as partes, a 

saber de suas obrigações e condições negociadas, notou-se que, através das cláusulas do 

capítulo sobre comércio e desenvolvimento sustentável do Acordo de Associação entre o 

Mercosul e a União Europeia, foi considerada a possibilidade de o próprio acordo conseguir 

frear o desmatamento, sobretudo no Brasil. Nesse sentido, ainda que os aspectos econômicos 

sejam complexos, uma vez que cada parte tem seus próprios interesses, foi sugerido por alguns 

teóricos dedicados ao tema que, incluir normas de preservação ambiental como condição para 

se estabelecer benefícios econômicos poderia contribuir na promoção da sustentabilidade, 

conforme observamos no conteúdo do capítulo sobre comércio e desenvolvimento sustentável 

do acordo. Assim, 

 

[...] Para ilustrar a complexidade de articular mercados e exportações, produção e 

desenvolvimento econômico, Nolte (2020) destaca que, apesar das críticas levantadas 

pela assinatura do acordo entre o MERCOSUL e a União Europeia, esse acordo 

comercial pode servir como um catalisador para ampliar o quadro político e 

regulamentação legal para a implementação de regimes ambientais e obrigações 

extraterritoriais, que permite o fortalecimento e institucionalização de ambos os 

processos ambientais circulares – garantindo a capacidade da natureza de renovar seus 

recursos [...] (COLLAZOS; ZAMUDIO e BRICEÑO, 2020, p. 106, tradução própria). 

 

Contudo, ao analisar outro relatório publicado pela Repórter Brasil (2021a), intitulado “Da 

fazenda brasileira para a mesa europeia”, no período entre 2001 e 2015, 27% das degradações 

de florestas no mundo foram ocasionadas pela troca comercial de commodities. Essa relação 

foi elaborada através de estudo publicado na revista Science, uma das revistas acadêmicas mais 

confiáveis do mundo. 

 

[...] De fato, alguns pesquisadores especulam que a Europa vem importando carne 

bovina latino-americana desde o século XVI (Hecht, 1992; Moran, 1996). As 

exportações de carne bovina na América Central e no Brasil se intensificaram muito 

no pós-Segunda Guerra Mundial, em grande parte como resultado da expansão da 

classe média nos Estados Unidos e da popularidade do hambúrguer de fast-food 

(Myers, 1981; Nations e Komer, 1983). As taxas de consumo de carne bovina 

continuam a aumentar hoje entre populações ricas e regiões em desenvolvimento nos 

Estados Unidos, Canadá, Europa e Ásia (Myers e Kent, 2004). A China, em particular, 

experimentou aumentos dramáticos no consumo de carne bovina, bem como de outros 

tipos de carne, como suína e de aves (Myers e Kent, 2004), com uma grande proporção 

da carne bovina importada de outras partes da Ásia, bem como de diferentes nações 

da América Latina (World Resources Institute, 2005) [...] (JOGENSON; AUSTIN e 

DICK, 2010, p. 268, tradução própria). 
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Convém lembrar que, em 2020, embora a China tenha sido o destino da maior parte das 

exportações do Brasil, com 32% das vendas e um montante de US$ 67,7 bilhões, a União 

Europeia, ainda sem utilizar os benefícios do acordo, foi o segundo principal destino das 

exportações brasileiras, representando 16,87% das vendas, que totalizou US$ 28,3 bilhões. 

Salienta-se que os dados são do ano de 2020, período em que o acordo entre o Mercosul e a 

União Europeia não estava vigente. Conforme projeções desse mesmo estudo, a produção de 

carnes tende a aumentar significativamente, em torno de 40 milhões de toneladas até 2029, 

sobretudo em países considerados subdesenvolvidos. Portanto, calcula-se que o Brasil 

continuará a suprir, amplamente, recursos naturais e alimentos aos demais países, que se 

beneficiam, em alguma medida, da maior disponibilidade de pastagens no país, assim como da 

desvalorização do real brasileiro em comparação com outras moedas (REPÓRTER BRASIL, 

2021b). 

Em consequência disso, percebe-se também que o aumento do desmatamento decorre do 

crescimento da demanda internacional por commodities agrícolas, sobretudo em países 

tropicais exportadores, como é o caso do Brasil. Em específico, a produção e exportação de 

carne bovina brasileira tem forte ligação com o aumento na deterioração99 do meio ambiente. 

Assim, 

 

Além do impacto direto do aumento da demanda por bens agrícolas, os aumentos nos 

preços relativos desses bens nos países exportadores podem aumentar as rendas da 

terra, levando ao desmatamento devido à expansão das terras agrícolas. Além disso, 

o livre comércio muitas vezes reduz os custos dos insumos, o que pode, por sua vez, 

aumentar a produtividade (ARIMA; BARRETO; TAHERIPOUR e AGUIAR, 2021, 

p. 3, tradução própria). 

 

 

Nesse sentido, é possível dizer que a redução de custos dos bens agrícolas também pode 

acontecer quando há ações que incentivam a diminuição no preço dos maquinários e 

fertilizantes utilizados na agricultura, majoritariamente importados de países considerados 

desenvolvidos economicamente. Desta forma, com a diminuição do preço desses componentes 

e, consequentemente, satisfação de quem os consome, a demanda por terra tende a aumentar, 

de tal modo que, da mesma forma, estimula o desmatamento (ARIMA; BARRETO; 

TAHERIPOUR e AGUIAR, 2021). 

                                                             

99 Aumentando os riscos de desmatamento, perda de biodiversidade, emissões de carbono, queimadas, 
contaminação do solo entre outros (ARIMA; BARRETO; TAHERIPOUR e AGUIAR, 2021, p. 3). 
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O relatório da Repórter Brasil (2021b) ainda destaca um estudo sobre a mudança do uso do solo 

apontando que a relação entre comércio e desmatamento é bastante alta, uma vez que 65% das 

áreas desmatadas da Amazônia são transformadas em pasto. Nesta perspectiva, nota-se também 

que o rebanho bovino aumentou significativamente em um período de 40 anos (de 1978 a 2018), 

crescendo de 8,4 milhões para 87 milhões de animais. No mesmo sentido, “a produção total de 

carnes (bovina, de frango e suína) no Brasil somou, em 2017, 25 milhões de toneladas, em 

comparação ao volume de 3,4 milhões de toneladas contabilizados em 1975, um crescimento 

de 642%” (REPÓRTER BRASIL, 2021a, p. 9). No Brasil, a atividade que mais participa e 

acelera as mudanças climáticas é a agropecuária, que foi responsável por 80% das emissões de 

gases do efeito estufa no Brasil entre 1990 e 2008 (REPÓRTER BRASIL, 2021a). 

Diante desse cenário, pensa-se na contradição entre a oportunidade de crescimento econômico, 

por meio dessas exportações, e a necessidade de preservação da Amazônia. Portanto, para 

refletir essa dinâmica e, sobretudo, impedir a continuidade do uso desenfreado de recursos 

naturais para fins econômicos, seria necessária uma intervenção governamental, pois, 

 

[...] embora o crescimento econômico e a proteção ambiental sejam objetivos 

legítimos, o contexto freqüentemente favorece o crescimento econômico, pois os 

ganhos privados são maiores em curto prazo (um exemplo disso é o acúmulo de 

ganhos dos pecuaristas). Por outro lado, as perdas ambientais e ecológicas tendem a 

ser difusas e costumam se manifestar em longo prazo. Por exemplo, os riscos de perda 

de biodiversidade crescem devido à soma do desmatamento de diversas propriedades 

ao longo de vários anos [...] 

[...] Enfim, o contraste entre ganhos econômicos dos agentes específicos em curto 

prazo (fazendeiros, madeireiros e parte da população local) e de ganhos ambientais 

difusos em longo prazo (conservação ambiental para a população em geral) dificulta 

a execução de programas de proteção ambiental e favorece as pressões pelo 

crescimento rápido. Portanto, sem uma forte intervenção governamental e sem 

mudanças no mercado atual, o mercado favorecerá uma expansão da pecuária por 

meio do desmatamento nas áreas de Reserva Legal das propriedades privadas e em 

terras públicas devolutas. (IMAZON, 2015).   

 

Em função desse cenário, é possível analisar e ponderar a questão sob a perspectiva da Teoria 

da Troca Ecologicamente Desigual, de tal modo que o consumo, como consequência do 

incentivo da troca comercial, como vimos ao decorrer desta pesquisa, se torna contraditório aos 

objetivos propostos no acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Assim, é possível afirmar 

que, na prática, existe uma contradição aparente entre o estímulo ao consumo de recursos 

naturais e a preservação ambiental.  

De acordo com autores que se dedicaram ao paradoxo acima mencionado, Andrew K. 

Jorgenson, Kelly Austin e Christopher Dick (2009), ao refletir sobre a Teoria da Troca 

Ecologicamente Desigual, percebe-se que a ideia defendida muito tem relação com a Teoria da 

https://imazon.org.br/pecuaria-na-amazonia-tendencias-e-implicacoes-para-a-conservacao-ambiental/#:~:text=Este livro – baseado em revisão,o potencial de conciliar o
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Dependência e outras teorias que tiveram percepções semelhantes. Em complemento, nota-se 

também que Stephen Bunker sugeriu um percurso bastante próximo às questões aqui 

apresentadas. Ou seja, a dinâmica das exportações de países menos desenvolvidos e o aumento 

do consumo em países considerados desenvolvidos - assim como a esperada intensificação de 

troca comercial após a validação do acordo de associação entre as partes, - tem como 

contrapartida a atribuição do custo ambiental aos países menos desenvolvidos.  

Deste modo, a Teoria da Troca Ecologicamente Desigual afirma que “more-developed 

countries externalize portions of their consumption-based environmental costs to lesser-

developed countries, which in turn increases forms of environmental degradation in the latter 

while suppressing levels of resource consumption within their borders (2009, p. 265). Logo, é 

possível dizer que no cenário da economia mundial contemporânea, nota-se a facilitação do 

acesso da população de países mais desenvolvidos às áreas bioprodutivas e, consequentemente, 

aos recursos naturais em países menos desenvolvidos, de tal modo que favorece e incentiva 

ainda mais a produção e comércio nesse último grupo de países. Com isso, percebe-se que essa 

dinâmica gera a externalização dos custos ambientais, causados pelo excesso de produção, 

extração e comercialização de recursos naturais que impactam diretamente o meio ambiente no 

território de países menos desenvolvidos. Em complemento, salienta-se que essa dinâmica pode 

ser considerada como uma utilização excessiva do espaço ambiental global, que é apropriada 

indevidamente no contexto da atual economia mundial, e que dificulta o acesso da própria 

população de países menos desenvolvidos aos recursos ali gerados, piorando as perspectivas da 

qualidade de vida no cenário doméstico. 

 

Simplesmente, a teoria da troca ecologicamente desigual é sobre as consequências 

ambientais e de bem-estar humano da estrutura do comércio internacional – importa 

de onde vêm os recursos naturais e os bens manufaturados, bem como seus destinos 

finais para uso e consumo humano. Como está implícito na teoria, o fluxo vertical de 

exportações de nações menos desenvolvidas para nações relativamente mais 

desenvolvidas é um mecanismo estrutural chave através do qual nascem e se mantêm 

consequências ecologicamente desiguais (2010, p. 266, tradução própria). 

 

No caso abordado nesta pesquisa, de carne bovina para exportação, nota-se que houve 

ampliação da demanda em países desenvolvidos, no mesmo sentido em que houve um aumento 

na produção em países menos desenvolvidos, como ocorre no Brasil. Esse aumento decorre, 

em grande parte, de menor preço e maior capacidade de produção, uma vez que para criação de 

gado é necessária grande extensão de terra e material de pastagem. Outros fatores importantes 

a destacar são os empréstimos com juros baixos concedidos por países desenvolvidos e, no 
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mesmo sentido, a concessão financeira disponibilizada por agências de créditos internacionais, 

assim como os investimentos em infraestrutura para produção local com tecnologias inovadoras 

e facilitação de transporte. 

Nesse sentido, analisa-se que a dinâmica exposta no decorrer deste trabalho, como as estratégias 

traçadas para promoção do desenvolvimento, juntamente ao aumento do consumo de carne 

bovina em países desenvolvidos, tem grande potencial de intensificar a degradação do meio 

ambiente por meio do desmatamento da Floresta Amazônica. Em outras palavras, afirma-se que 

o fluxo vertical das exportações de carne bovina contribui para o desmatamento e a degradação 

do meio ambiente, de tal modo em que se justifica a desconfiança de que há contradições entre 

o estímulo ao comércio entre o Mercosul e a União Europeia,  que motivou o acordo analisado,  

e as cláusulas que defendem a proteção ambiental neste mesmo acordo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Através do cenário apresentado nessa pesquisa, assim como da revisão de conceitos específicos 

utilizados no decorrer do trabalho, foi possível analisar a dinâmica que se dá em torno das 

medidas adotadas sobre o meio ambiente, no contexto de enfraquecimento da política ambiental 

brasileira no primeiro ano de governo de Jair Messias Bolsonaro. Estas medidas que 

desincentivam a preservação ambiental e refletem no cenário externo, impactando nas 

discussões relativas ao Acordo de Associação entre o Mercosul e a União Europeia. 

Por meio da elaboração de um quadro comparativo, foi possível analisar com maiores detalhes 

as inconformidades e divergências entre as cláusulas do capítulo sobre comércio e 

desenvolvimento sustentável do acordo, e as medidas adotadas pelo governo brasileiro, em 

2019. Portanto, afirma-se que as medidas adotadas e propostas são contraditórias ao que foi 

acordado entre os blocos econômicos na negociação, que durou cerca de vinte anos para ser 

concluída, e que ainda está pendente de assinatura por parte dos países membros. 

No mesmo sentido, ao analisar as cláusulas do capítulo sobre comércio e desenvolvimento 

sustentável, além do aspecto econômico-comercial que consta no documento, nota-se o 

destaque dado às questões trabalhistas e ambientais, que trabalhamos com maior ênfase. Desta 

forma, para compreender a tentativa de convergência entre o aspecto comercial e ambiental 

foram escolhidos autores que trabalharam para compreender a relação entre os países mais e 

menos desenvolvidos, de tal modo que a análise não se limitaria às questões de desigualdades 

econômicas - já bastante discutidas -, mas que também abordasse as problemáticas ecológicas, 

que têm se tornado cada vez mais urgente. Ainda assim, ao depararmos com indagações acerca 

do incentivo à exportação e, simultaneamente, conciliação da proteção ambiental, uma vez que 

são dadas como paradoxo, vimos a necessidade de utilizar abordagens que tratam dessa troca 

desigual não apenas no sentido de desvantagem econômica, mas, também ambiental, sobretudo 

em relação àqueles países exportadores de recursos naturais, como é o caso do Brasil. 

Em função deste cenário, foi possível analisar a questão sob a perspectiva da Teoria da Troca 

Ecologicamente Desigual, de tal modo que o consumo, como consequência do incentivo da 

troca comercial, com vimos ao decorrer desta pesquisa, se torna contraditório aos objetivos 

ambientais propostos no acordo. Portanto, a saber do caso abordado nesta pesquisa, carne 

bovina brasileira para exportação, percebe-se que houve aumento no consumo dos países 

desenvolvidos na mesma direção em que houve ampliação na produção em países menos 

desenvolvidos, como ocorreu no Brasil. Desta forma, é possível dizer que essas dinâmicas têm 
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grande potencial de intensificar a degradação do meio ambiente por meio do desmatamento da 

Floresta Amazônica. Ou seja, nota-se que o fluxo vertical das exportações de carne bovina 

contribui para o desmatamento e a degradação do meio ambiente, de tal modo em que se 

justifica a hipótese de que há contradições entre o estímulo ao comércio entre o Mercosul e a 

União Europeia,  que motivou o acordo analisado,  e as cláusulas que defendem a proteção 

ambiental neste mesmo acordo. 

Em razão desse contexto, percebe-se a necessidade de refletir sobre a real contribuição que esse 

capítulo do acordo pode trazer no que se refere à proteção ambiental, pois, ainda que a 

negociação tenha durado cerca de duas décadas e atravessado diversos mandatos de governo, a 

urgência da discussão ecológica se faz presente. Com isso, podemos afirmar que, ainda que não 

esteja em vigor, a ideia de atrelar a validade dos benefícios do acordo como condição à proteção 

ambiental não se tem cumprido no caso do Brasil. Isso nos faz pensar que o acordo, da forma 

em que se encontra, é incapaz de frear o desmatamento, a saber, que normas ambientais 

continuam sendo suavizadas para o passe de boiadas.  

Neste sentido, é urgente nos questionarmos quantos anos mais serão necessários para que 

rompamos com a dinâmica que estimula a destruição do meio ambiente, que é essencial para a 

vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

ALMEIDA, Emily; BUONO, Renata; ROSSI, Amanda. Ibama multa cada vez menos. 

Revista Piauí, Brasil: 2019. Disponível em: https://piaui.folha.uol.com.br/ibama-multa-cada-

vez-menos/. Acesso em: 16/9/2021. 

 

ARANHA, Carla. Governo foi alertado pelo Ministério Público três dias antes de “dia do 

fogo”. Globo Rural, Brasil: 2019. Disponível em: 

https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Politica/noticia/2019/08/governo-foi-alertado-

pelo-ministerio-publico-tres-dias-antes-de-dia-do-fogo.html. Acesso em: 16/9/2021. 

 

ARIMA, Eugenio; BARRETO, Paulo; TAHERIPOUR, Farzad; AGUIAR, Angel. Dynamic 

Amazonia: The EU–Mercosur Trade Agreement and Deforestation. Suíça: MDPI, 2021. 

 
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. A maior violência contra os povos indígenas é a 

destruição de seus territórios, aponta relatório do Cimi. Conselho Indigenista Missionário, 

Brasil: 2019. Disponível em: https://cimi.org.br/2019/09/a-maior-violencia-contra-os-povos-

indigenas-e-a-apropriacao-e-destruicao-de-seus-territorios-aponta-relatorio-do-cimi/. Acesso 

em: 16/9/2021. 

 

BASSO, Gustavo. Bolsonaro comemora queda de fiscalização pelo Ibama; especialista vê 

“pulverização do Estado brasileiro”. Revista Fórum, Brasil: 2019. Disponível em: 

https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-comemora-queda-de-fiscalizacao-pelo-ibama-

especialista-ve-pulverizacao-do-estado-brasileiro/. Acesso em: 16/9/2021. 

 

BBC News. O que é a GLO que Bolsonaro decretou para combater queimadas na 

Amazônia. Uol, Brasil: 2019. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/meio-

ambiente/ultimas-noticias/bbc/2019/08/23/o-que-e-a-glo-que-bolsonaro-decretou-para-

combater-queimadas-na-amazonia.htm. Acesso em: 16/9/2021 

 

BORGES, André. Medida Provisória transforma conversão de multas ambientais em 

pagamento com desconto. Estadão, Brasil: 2019. Disponível em: 

https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,medida-provisoria-transforma-

conversao-de-multas-ambientais-em-pagamento-com-desconto,70003055274. Acesso em: 

16/9/2021. 

 

BORGES, André. Ministro Ricardo Salles corta 24% do orçamento o Ibama. Estadão, 

Brasil: 2019. Disponível em: https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,ministro-ricardo-

salles-manda-cortar-24-do-orcamento-do-ibama,70002806082. Acesso em: 16/9/2021. 

 

BORGES, Helena. Governo Bolsonaro tenta mudar Fundo Amazônia, mas Noruega e 

Alemanha dizem não. O Globo, Brasil: 2019. Disponível em: 

https://oglobo.globo.com/sociedade/governo-bolsonaro-tenta-mudar-fundo-amazonia-mas-

noruega-alemanha-dizem-nao-23731725. Acesso em: 16/9/2021. 

 

BORGES, Hugo. Toda a diretoria do ICMBio é substituída por policiais militares. O 

Globo, Brasil: 2019. Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/toda-diretoria-do-

icmbio-substituida-por-policiais-militares-23618874. Acesso em: 16/9/2021. 

 



94 
 

 

BRAGANÇA, Daniele. Após declarações de Ricardo Salles sobre Fundo Amazônia, 

BNDES afasta diretora. O ECO, Brasil: 2019. Disponível em: 

https://www.oeco.org.br/noticias/apos-declaracoes-de-ricardo-salles-sobre-fundo-amazonia-

bndes-afasta-diretora/. Acesso em: 16/9/2021. 

 

BRAGANÇA, Daniele. Bolsonaro defende a fusão dos Ministérios da Agricultura e Meio 

Ambiente. O Eco, Brasil: 2018. Disponível em: https://www.oeco.org.br/salada-

verde/bolsonaro-defende-a-fusao-dos-ministerios-da-agricultura-e-meio-ambiente/. Acesso 

em: 16/9/2021. 

 

BRAGANÇA, Daniele. Bolsonaro defende o fim do Ministério do Meio Ambiente. O Eco, 

Brasil: 2018. Disponível em: https://www.oeco.org.br/reportagens/bolsonaro-defende-o-fim-

do-ministerio-do-meio-ambiente/. Acesso em: 16/9/2021. 

 

BRAGANÇA, Daniele. Bolsonaro e ministro do Meio Ambiente levantam suspeitas sobre 

contrato de veículos do Ibama. O Eco, Brasil: 2019. Disponível em: 

https://www.oeco.org.br/noticias/bolsonaro-e-ministro-do-meio-ambiente-levantam-suspeitas-

sobre-contrato-de-veiculos-do-ibama/. Acesso em: 16/9/2021. 

 

BRAGANÇA, Daniele. Informações sobre Ibama e ICMBio só com o Ministério do Meio 

Ambiente. O Eco, Brasil: 2019. Disponível em: https://www.oeco.org.br/noticias/informacoes-

sobre-ibama-e-icmbio-so-com-o-ministerio-do-meio-ambiente. Acesso em: 16/9/2021. / 

 

BRAGANÇA, Daniele. Presidente do Ibama antecipa saída após acusações em rede social. 

O Eco, Brasil: 2019. Disponível em: https://www.oeco.org.br/noticias/presidente-do-ibama-

antecipa-saida-apos-acusacoes-em-rede-social/. Acesso em: 16/9/2021. 

 

BRAGANÇA, Daniele. Ricardo Salles quer rever todas as Unidades de Conservação 

federais do país e mudar SNUC. O Eco, Brasil: 2019. Disponível em: 

https://www.oeco.org.br/noticias/ricardo-salles-quer-rever-todas-as-unidades-de-conservacao-

federais-do-pais-e-mudar-snuc/. Acesso em: 16/9/2021. 

 

Brasil de Fato. Estimulados por Bolsonaro, fazendeiros promovem "dia do fogo" na 

Amazônia. Brasil de Fato, Brasil: 2019. Disponível em: 

https://www.brasildefato.com.br/2019/08/15/estimulados-por-bolsonaro-fazendeiros-

promovem-dia-do-fogo-na-amazonia/. Acesso em: 16/9/2021. 

 

BRESSAN, Regiane Nitsch. Política externa brasileña hacia América del Sur: la 

gobernanza regional de la Amazonia en el gobierno Bolsonaro. Bogotá: Fundación Konrad 

Adenauer: ESAP, 2020.  

 

CAMARGO, Suzana. Ibama autoriza leilão para exploração de petróleo próximo ao 

Parque Nacional de Abrolhos. Conexão Planeta, Brasil: 2019. Disponível em: 

https://conexaoplaneta.com.br/blog/ibama-autoriza-leilao-para-exploracao-de-petroleo-

proximo-ao-parque-nacional-de-abrolhos/#fechar. Acesso em: 16/9/2021. 

 

CAMPOREZ, Patrik. Bolsonaro promete liberar garimpo em terras quilombolas: Pré-

candidato do PSL afirmou que irá levar 'progresso' para indígenas. O Globo, Brasília: 

2018. Disponível em: https://oglobo.globo.com/brasil/bolsonaro-promete-liberar-garimpo-em-

terras-quilombolas-22884565. Acesso em: 16/9/2021. 



95 
 

 

 

CLARK, Brett; FOSTER, John Bellamy. Ecological Imperialism and the Global Metabolic 

Rift Unequal Exchange and the Guano/Nitrates Trade. EUA: International Journal of 

Comparative Sociology, 2009. 

 

CLARK, Brett; FOSTER, John Bellamy. Ecological Imperialism: The curse of capitalism. 

EUA: Socialist Register, 2004. 

 

Clima Info. Política ambiental desaparece no Plano Plurianual 2020-2023. Clima Info, 

Brasil: 2019. Disponível em: https://climainfo.org.br/2019/10/04/politica-ambiental-

desaparece-no-plano-plurianual-2020-2023/. Acesso em: 16/9/2021. 

 

Clima Info. Salles visita madeireiros em Rondônia após ataque ao Ibama na região. Clima 

Info, Brasil: 2019. Disponível em: https://climainfo.org.br/2019/07/19/salles-visita-

madeireiros-em-rondonia-apos-ataque-ao-ibama-na-regiao/. Acesso em: 16/9/2021. 

 

COELHO, Maria Célia Nunes; MONTEIRO, Maurílio de Abreu. As economias extrativas e 

o subdesenvolvimento da Amazônia brasileira: contribuições do Prof. Stephen Bunker. 

Brasil: Novos Cadernos NAEA, 2005. 

 

COLLAZOS, Andrés Mauricio Valdivieso; ZAMUDIO, Jenny Astrid Camelo; BRICEÑO, 

Ricardo García. Los desafíos del multilateralismo en el marco del sistema de Naciones 

Unidas frente a la gobernanza de la Amazonia. Bogotá : Fundación Konrad Adenauer : 

ESAP, 2020.  

 

Da Redação. Justiça condena futuro ministro de Bolsonaro por improbidade. Veja, Brasil: 

2018. Disponível em: https://veja.abril.com.br/brasil/justica-condena-futuro-ministro-de-

bolsonaro-por-improbidade/https://veja.abril.com.br/brasil/justica-condena-futuro-ministro-

de-bolsonaro-por-improbidade/. Acesso em: 16/9/2021 

 

DIAS, Marcelo Francisco. Do estruturalismo da CEPAL à teoria da dependência. 2012.  

Dissertação (Mestrado em Ciência Política) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

DOMINGUES, Filipe; OLIVEIRA, Elida. A governança socioambiental do Brasil está 

sendo desmontada, em afronta à Constituição, dizem ex-ministros do Meio Ambiente. G1, 

Brasil: 2019. Disponível em: https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/05/08/ex-ministros-

do-meio-ambiente-se-reunem-para-discutir-politica-ambiental.ghtml. Acesso em 16/9/2021. 

 

DUARTE, Pedro Henrique Evangelista; GRACIOLLI, Edílson José. A Teoria da 

Dependência: interpretações sobre o (sub)desenvolvimento na América Latina. Minas 

Gerais: Universidade Federal de Uberlândia, 2007. 

 

ÉBOLI, Evandro. Ministro ameaça servidores do ICMBio em evento com ruralistas. Veja, 

Brasil: 2019. Disponível em: https://veja.abril.com.br/blog/radar/ministro-ameaca-servidores-

do-icmbio-em-evento-com-ruralistas/. Acesso em: 16/9/2021. 

 

Edição Impressa. Ricardo Salles exonera 21 dos 27 superintendentes regionais do Ibama. 

Folha de São Paulo, São Paulo: 2019. Disponível em: 



96 
 

 

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/02/ricardo-salles-exonera-21-dos-27-

superintendentes-regionais-do-ib.shtml. Acesso em: 16/9/2021. 

 

EICHENBERG, Fernando. Macron diz que debate sobre internacionalização da Amazônia 

está 'em aberto'. O Globo, Brasil: 2019. Disponível em: 

https://oglobo.globo.com/sociedade/macron-diz-que-debate-sobre-internacionalizacao-da-

amazonia-esta-em-aberto-23905759. Acesso em: 16/9/2021. 

 

Estadão Conteúdo. Ibama avisa antecipadamente onde fará operações contra 

desmatamento na Amazônia. Istoé, Brasil: 2019. Disponível em: https://istoe.com.br/ibama-

avisa-antecipadamente-onde-fara-operacoes-contra-desmatamento-na-amazonia/. Acesso em: 

16/9/2021. 

 

Estadão Conteúdo. ICMBio tira autonomia de fiscais para queima de máquinas 

apreendidas. Istoé, Brasil: 2019. Disponível em: https://istoe.com.br/icmbio-tira-autonomia-

de-fiscais-para-queima-de-maquinas-apreendidas/. Acesso em: 16/9/2021. 

 

FERN. Acordo Comercial entre União Europeia e Mercosul. Brasil, 2020. 

 

FIGUEIREDO, Patrícia. Ministro do Meio Ambiente diz ter analisado 1/4 dos contratos do 

Fundo Amazônia e verificado inconsistências. G1, Brasil: 2019. Disponível em: 

https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/05/17/ministro-do-meio-ambiente-diz-ter-

analisado-14-dos-contratos-do-fundo-amazonia-e-verificado-inconsistencias.ghtml. Acesso 

em: 16/9/2021. 

 

FRANK, Andre Gunder. The Development of Underdevelopment. EUA: Monthly Review 

Press, 1966. 

 

FRANK, Andre Gunder. Latin America: Underdevelopment or Revolution. EUA: Monthly 

Review Press, 1969.  

 

FRANK, Andre Gunder. Acumulação dependente e Subdesenvolvimento. São Paulo: Editora 

Brasiliense, 1980. 

 

GAVIÃO, Leandro; SARAIVA, Miriam. O novo acordo Mercosul-União Europeia em 

perspectiva. Rio de Janeiro: Konrad Adenauer Stiftung, 2020  

 

GELLERT, Paul. Bunker’s Ecologically Unequal Exchange, Foster’s Metabolic Rift, and 

Moore’s World-Ecology: Distinctions With or Without a Difference? Estados Unidos: 

Universidade do Tennessee, 2019. 

 

GIRARDI, Giovana. Com Exército há um mês na Amazônia, queimada diminui e desmate 

aumenta. Estadão, São Paulo: 2019. Disponível em: 

https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,com-exercito-ha-um-mes-na-amazonia-

queimada-diminui-e-desmate-aumenta,70003028453. Acesso em: 16/9/2021. 

 

G1. Em reunião com governadores para tratar de Amazônia, Bolsonaro critica 

demarcação de terras indígenas. G1, Brasil: 2019. Disponível em: 

https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/08/27/em-reuniao-com-governadores-para-tratar-

de-amazonia-bolsonaro-critica-demarcacao-de-terras-indigenas.ghtml. Acesso em: 16/9/2021. 



97 
 

 

 

G1. Para Macron, Amazônia é 'bem comum' e pede 'mobilização de potências' contra 

desmatamento. G1, Brasil: 2019. Disponível em: 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/08/24/para-macron-amazonia-e-bem-comum-e-

pede-mobilizacao-de-potencias-contra-desmatamento.ghtml. Acesso em: 16/9/2021. 

 

G1. Servidor do Ibama que multou Bolsonaro por pesca irregular é exonerado de cargo 

de chefia. G1, Brasil, 2019. Disponível em: 

https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/03/29/ibama-exonera-servidor-que-multou-

bolsonaro-por-pesca-irregular.ghtml. Acesso em: 16/9/2021. 

 

GIRARDI, Giovana. Gastos com ações de gestão ambiental do país despencam neste ano. 

Estadão, São Paulo: 2019. Disponível em: 

https://sustentabilidade.estadao.com.br/blogs/ambiente-se/gastos-com-acoes-de-gestao-

ambiental-do-pais-despencam/. Acesso em: 16/9/2021. 

 

GIRARDI, Giovana. Ministério do Meio Ambiente suspende convênios com ONGs por 90 

dias. Estadão, São Paulo: 2019. Disponível em: 

https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,ministerio-do-meio-ambiente-suspende-

convenios-com-ongs-por-90-dias,70002680642. Acesso em: 16/9/2021. 

 

GULLINO, Daniel; PRAZERES, Leandro. Bolsonaro diz que ONGs podem ser responsáveis 

por queimadas na Amazônia. O Globo, Brasil: 2019. Disponível em: 

https://oglobo.globo.com/brasil/bolsonaro-diz-que-ongs-podem-ser-responsaveis-por-

queimadas-na-amazonia-23891984. Acesso em: 16/9/2021. 

 

GULLINO, Daniel; SOARES, Jussara. Pega essa grana e refloreste a Alemanha, tá ok?, diz 

Bolsonaro em recado a Angela Merkel. O Globo, Brasil: 2019. Disponível em: 

https://oglobo.globo.com/sociedade/pega-essa-grana-refloreste-alemanha-ta-ok-diz-

bolsonaro-em-recado-angela-merkel-23877808. Acesso em: 16/9/2021. 

 

Heinrich Böll Stiftung. Meat Atlas 2021: Facts and figures about the animals we eat. Berlin 

Germany, 2021. 

 

HEUSER, Christoph. Acordo Mercosul - União Europeia Análises de impáctos setoriais: 

Introdução. Brasil: Friedrich Ebert Stiftung, 2020. 

 

Imazon. Pecuária na Amazônia: Tendências e Implicações para a Conservação 

Ambiental.Ano: 2015.Disponível em: https://imazon.org.br/pecuaria-na-amazonia-

tendencias-e-implicacoes-para-a-conservacao-

ambiental/#:~:text=Este%20livro%20%E2%80%93%20baseado%20em%20revis%C3%A3o,

o%20potencial%20de%20conciliar%20o. Acesso em: 11 mai 2022  

 

Instituto Socioambiental. A anatomia do desmonte das políticas socioambientais. ISA, 

Brasil: 2019. Disponível em: https://www.socioambiental.org/pt-br/blog/blog-do-isa/a-

anatomia-do-desmonte-das-politicas-socioambientais. Acesso em: 16/9/2021. 

 

JORGENSON, Andrew K.; AUSTIN, Kelly; DICK, Christopher. Ecologically Unequal 

Exchange and the Resource Consumption/Environmental Degradation Paradox A Panel Study 



98 
 

 

of Less-Developed Countries, 1970–2000. EUA:  International Journal of Comparative 

Sociology, 2009. 

 

Jornal Nacional. Bolsonaro assina decreto que proíbe queimadas durante período de seca. 

G1, Brasil: 2019. Disponível em: https://g1.globo.com/jornal-

nacional/noticia/2019/08/29/bolsonaro-assina-decreto-que-proibe-queimadas-durante-

periodo-de-seca.ghtml. Acesso em: 16/9/2021. 

 

LISBOA, Carolina; PRIZIBISCZKI, Cristiane. “Revogaço” extingue órgãos colegiados do 

Ministério do Meio Ambiente. O Eco, Brasil: 2019. Disponível em: 

https://www.oeco.org.br/reportagens/revogaco-extingue-orgaos-colegiados-do-ministerio-do-

meio-ambiente/. Acesso em: 16/9/2021. 

 

LOPES, Paulo. Bolsonaro inaugura era da “multa zero”. Observatório do Clima, Brasi: 

2019. Disponível em: https://www.oc.eco.br/bolsonaro-multa-zero/. Acesso em: 16/9/2021. 

 

MAISONNAVE, Fabiano. Acuado por madeireiros, Ibama aborta operação em Rondônia. 

Folha de São Paulo, São Paulo: 2019. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/07/acuado-por-madeireiros-ibama-aborta-

operacao-em-rondonia.shtml. Acesso em: 16/9/2021. 

 

MAISONNAVE, Fabiano; VALENTE, Rubens. Novo chefe do Ibama no PA diz que vai 

parar de queimar máquinas de garimpo ilegal. Brasil 247, Brasil: 2019. Disponível em: 

https://www.brasil247.com/brasil/novo-chefe-do-ibama-no-pa-diz-que-vai-parar-de-queimar-

maquinas-de-garimpo-ilegal. Acesso em: 16/9/2021 

 

MAISONNAVE, Fabiano; SPERB, Paula. Presidente do ICMBio pede demissão após Salles 

ameaçar investigar agentes. Folha de São Paulo, São Paulo:2019. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/04/presidente-do-icmbio-pede-demissao-apos-

salles-ameacar-investigar-agentes.shtml. Acesso em: 16/9/2021. 

 

MERCOSUL. Trade part of the EU-Mercosur Association Agreement. TRADE AND 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT. 2019. Disponível em: 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/july/tradoc_158166.%20Trade%20and%20Sustai

nable%20Development.pdf . Acesso em: 6 mai. 2022 

 

MOTA, Camilla Veras. Em ano de alta do desmatamento na Amazônia, Meio Ambiente 

perde quase 20% dos técnicos. BBC Brasil, São Paulo: 2019. Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-50412828. Acesso em: 16/9/2021. 

 

MORAES, Fernando T.; VALENTE, Rubens. Ministério do Ambiente quer núcleo com 

poder de anular multas do Ibama. Folha de São Paulo, São Paulo: 2019. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/02/ministerio-do-ambiente-quer-nucleo-com-

poder-de-anular-multas-do-ibama.shtml. Acesso em: 16/9/2021. 

 

NETTO, Vladimir. Governo estuda usar Fundo Amazônia para indenizar desapropriações 

de terra. G1, Brasil: 2019. Disponível em: 

https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/05/25/governo-estuda-usar-fundo-amazonia-para-

indenizar-desapropriacoes-de-terra.ghtml. Acesso em: 16/9/2021. 

 



99 
 

 

PEREIRA, Ritaumaria; RAUSCH, Lisa L.. CARRARA, Aline; GIBBS, Holly K.. Extensive 

Production Practices and Incomplete Implementation Hinder Brazil’s Zero-Deforestation 

Cattle Agreements in Pará. 2020. Disponível em: https://imazon.org.br/wp-

content/uploads/2021/04/Extensive-Production-Practices-and-Incomplete-Implementation-

Hinder-Brazils-Zero-Deforestation-Cattle-Agreements-in-Para.pdf. Acesso em: 6 mai. 2022.  

 

PIVETTA, Marcos. Desmatamento na Amazônia cresceu 34% em 2019. Brasil: FAPESP, 

2020. Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br/desmatamento-na-amazonia-cresceu-

34-em-2019/. Acesso em: 6 mai. 2022 

 

PRAZERES, Leandro. Fiscais do Ibama acusam Exército de não cooperar em ações contra 

garimpos ilegais. O Globo, Brasil: 2019. Disponível em: 

https://oglobo.globo.com/brasil/fiscais-do-ibama-acusam-exercito-de-nao-cooperar-em-acoes-

contra-garimpos-ilegais-23983838. Acesso em: 16/9/2021. 

 

PRAZERES, Leandro. Ibama flexibiliza normas para multar serrarias que compram 

madeira ilegal. O Globo, Brasil: 2019. Disponível em: https://oglobo.globo.com/brasil/ibama-

flexibiliza-normas-para-multar-serrarias-que-compram-madeira-ilegal-1-24092813. Acesso 

em: 16/9/2021. 

 

RESENDE. Sarah Mota. GOVERNO BOLSONARO 'No que depender de mim, não tem 

mais demarcação de terra indígena', diz Bolsonaro a TV: Presidente eleito falou em 

entrevista ao 'Brasil Urgente', da Band. Folha, São Paulo: 2018. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/11/no-que-depender-de-mim-nao-tem-mais-

demarcacao-de-terra-indigena-diz-bolsonaro-a-tv.shtml. Acesso em: 16/9/2021. 

 

Redação Globo Rural. Governo admite que Fundo Amazônia pode acabar. Globo Rural, 

Brasil: 2019. Disponível em: 

https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Sustentabilidade/noticia/2019/07/governo-

admite-que-fundo-amazonia-pode-acabar.html. Acesso em: 16/9/2021. 

  

REPÓRTER BRASIL. Da fazenda brasileira para a mesa europeia. Brasil, 2021a. 

 

REPÓRTER BRASIL. "A carne brasileira e o acordo Mercosul-UE". Brasil, 2021b. 

 

RODRIGUES, Sabrina. Governo corta R$ 187 milhões do MMA. Saiba como o corte foi 

dividido. Eco, Brasil: 2019. Disponível em: https://www.oeco.org.br/noticias/governo-corta-r-

187-milhoes-do-mma-saiba-como-o-corte-foi-dividido/. Acesso em: 16/9/2021. 

 

SARAIVA, Miriam G. A União Europeia como ator internacional e os países do Mercosul. 

Brasília: Revista Brasileira de Política Internacional, 2004. 

 

SCANTIMBURGO, André. O desmonte da agenda ambiental no governo Bolsonaro. São 

Paulo: Perspectivas, 2018. 

 

SCHLESINGER, Sergio. Acordo Mercosul - União Europeia Análises de impáctos 

setoriais: O Acordo Mercosul-União Europeia e o meio ambiente. Brasil: Friedrich Ebert 

Stiftung, 2020. 

 



100 
 

 

SOARES, Jussara. Governo brasileiro decide rejeitar ajuda de US$ 20 milhões do G7 para 

a Amazônia. O Globo, Brasil: 2019. Disponível em: 

https://oglobo.globo.com/sociedade/governo-brasileiro-decide-rejeitar-ajuda-de-us-20-

milhoes-do-g7-para-amazonia-23906801. Acesso em: 16/9/2021. 

 

TAJRA, Alex. Bolsonaro chama de "esmola" ajuda do G7 para combater queimadas na 

Amazônia. Uol, São Paulo: 2019. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/meio-

ambiente/ultimas-noticias/redacao/2019/08/29/bolsonaro-chama-de-esmola-ajuda-do-g7-para-

combater-queimadas-na-amazonia.htm. Acesso em: 16/9/2021. 

 

TAJRA, Alex. Bolsonaro esvazia conselho ambiental e diminui participação da sociedade. 

Uol, São Paulo: 2019. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-

noticias/redacao/2019/05/29/bolsonaro-esvazia-conselho-ambiental-e-diminui-participacao-

da-sociedade.htm. Acesso em: 16/9/2021. 

 

VALENTE, Rubens. Projeto de mineração do governo prevê tutela sobre indígenas. Folha 

de São Paulo, São Paulo: 2019. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/09/projeto-de-mineracao-do-governo-preve-

tutela-sobre-indigenas.shtml. Acesso em: 16/9/2021. 

 

VASCONCELLOS, Dora Vianna. Pequenos apontamentos acerca da teoria de Andre 

Gunder Frank. Rio de Janeiro: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 2013. 


