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RESUMO 

Nos últimos séculos, o desenvolvimento econômico foi acompanhado pelo aumento 

global do consumo material e energético, gerando pressão sobre os recursos naturais 

e desequilíbrios ambientais potencialmente irreversíveis. Uma tendência 

sensivelmente diferente é, no entanto, observada a partir da década de 1970, quando 

ocorre a ascensão de movimentos em prol da preservação ambiental e as nações 

centrais atingem um alto nível de indicadores socioeconômicos. Em especial, 

processos de desindustrialização fizeram com que esses países passassem a se 

especializar em atividades relacionadas ao setor de serviços e a indústria perdesse 

participação na economia. Essas regiões se especializam em atividades com baixo 

impacto ambiental, ocasionando uma redução da intensidade das emissões de gases 

do efeito estufa. O presente estudo busca analisar essa relação entre atividade 

econômica e emissões de carbono no Brasil a partir dos anos 1980, período em que 

também ocorreu um processo de desindustrialização, notadamente a partir dos anos 

1990. Ao que tudo indica, o processo de desindustrialização causou uma 

reprimarização da economia brasileira, a partir da qual as principais atividades 

econômicas do país passaram a estar associadas a atividades do setor primário, mais 

intensivas em recursos naturais e com baixo grau tecnológico, aumentando cada vez 

mais a pressão na utilização dos recursos naturais do nosso país. Essa nova 

configuração da economia brasileira se aprofundou a partir dos anos 2000, onde o 

país adotou o modo de produção denominado neoextrativismo, intensificando ainda 

mais a pressão nos recursos naturais e os conflitos internos, pois para que o setor 

extrativista se expanda de forma rápida ocorre uma série de expropriações e 

atividades ilegais. Os resultados sugerem que é ideal, portanto, repensar o modelo de 

crescimento econômico vigente, de modo que haja uma mudança do modo de 

desenvolvimento exclusivamente focado em crescimento e do nosso comportamento 

com o meio ambiente.  

 

 

Palavras-chave: Desacoplamento, desindustrialização prematura, emissões de 

dióxido de carbono, neoextrativismo 

 



ABSTRACT 

In recent centuries, economic development has been accompanied by a global 

increase in material and energy consumption, generating pressure on natural 

resources and potentially irreversible environmental imbalances. A significantly 

different trend is, however, observed from the 1970s onwards, when the rise of 

movements in favor of environmental preservation took place and the central nations 

reached a high level of socioeconomic indicators. In particular, deindustrialization 

processes made these countries start to specialize in activities related to the service 

sector and the industry lost participation in the economy. These regions specialize in 

activities with low environmental impact, causing a reduction in the intensity of 

greenhouse gas emissions. The present study seeks to analyze this relationship 

between economic activity and carbon emissions in Brazil from the 1980s onwards, a 

period in which a process of deindustrialization also took place, notably from the 1990s 

onwards. reprimarization of the Brazilian economy, from which the main economic 

activities in the country began to be associated with activities in the primary sector, 

more intensive in natural resources and with a low technological level, increasing the 

pressure on the use of our country's natural resources. This new configuration of the 

Brazilian economy has deepened since the 2000s, when the country adopted the mode 

of production called neoextractivism, further intensifying the pressure on natural 

resources and internal conflicts, because for the extractive sector to expand quickly, 

series of expropriations and illegal activities. The results suggest that it is ideal, 

therefore, to rethink the current economic growth model, so that there is a change in 

the mode of development exclusively focused on growth and in our behavior with the 

environment. 

 

Keywords: Decoupling, premature deindustrialization, carbon dioxide emissions, 

neoextractivism. 
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INTRODUÇÃO  

 

O alcance do impacto da ação humana no meio ambiente se torna cada vez 

mais visível, tal como divulgado amplamente nos mais variados meios de 

comunicação e discutido no debate público. A partir dos anos 1970, muitos estudos 

passaram a tratar, de forma pioneira, de questões relacionadas ao bem-estar social e 

ao meio ambiente (Meadows et al, 1972). Sinalizava-se que modelos de 

desenvolvimento econômico presentes nas economias do século XX poderiam ser os 

principais responsáveis pelos impactos ambientais, surgindo assim a necessidade de 

buscarmos uma nova forma de desenvolvimento econômico que fosse compatível 

com os limites ambientais. 

Por outro lado, na contramão dessas preocupações ambientais, ainda nos anos 

1970, surgiram evidências de que algumas economias desenvolvidas apresentavam 

uma tendência de diminuição das emissões de dióxido de carbono (CO2). Esse 

movimento estaria associado a um processo de desindustrialização, no qual esses 

países se especializariam em atividades com alto grau tecnológico e menos intensivas 

no uso de recursos naturais. 

Na América Latina e no Brasil, o processo de desindustrialização se iniciou por 

volta de 1980, porém não levou à redução das emissões de CO2. Essa trajetória 

particular, distinta das economias avançadas, nos levou a averiguar como a 

desindustrialização reconfigurou a estrutura econômica desses países e qual foi a 

mudança no perfil das emissões de dióxido de carbono da economia brasileira. 

A partir disso, surge a necessidade de averiguar se o Brasil seguiu essa mesma 

tendência de redução das emissões de dióxido de carbono, na qual as outras nações 

apresentaram ao passarem pelo processo de desindustrialização da economia. A 

hipótese que temos é que o processo de desindustrialização não contribuiu para 

redução das emissões no país. 

Dito isso, no primeiro capítulo abordaremos as diferentes visões e conceitos 

por meios dos quais se compreende o desenvolvimento econômico, discutindo 

também como a partir de um certo grau de desenvolvimento a economia começa a se 

desindustrializar, focando em setores menos intensivos e apresentando maior grau de 

eficiência, que é considerado o fator essencial para se reduzir as emissões de CO2 de 
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forma absoluta. No segundo tópico, discutiremos a trajetória em torno da questão 

ambiental e o debate sobre a eficiência da economia e os impactos ambientais, 

inclusive os argumentos menos otimistas sinalizando que a trajetória dos países 

avançados seria caracterizada por uma falsa concepção de descolamento (entre 

pressão ambiental e crescimento econômico). Por fim, no terceiro capítulo, é abordado 

como a economia brasileira se reconfigurou através do processo de 

desindustrialização e a trajetória das emissões do país. 

 

CAPÍTULO 1. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DESINDUSTRIALIZAÇÃO 

 

No presente capítulo, pretendemos mostrar as hipóteses relacionadas à 

relação entre desenvolvimento econômico e emissões de carbono das economias. 

Para tanto, no primeiro tópico, abordaremos teorias sobre o desenvolvimento 

econômico de uma nação. Faz-se necessário compreender a importância desse 

processo, pois ele melhora as condições socioeconômicas dos países e pode levar 

ao aumento da eficiência da utilização dos recursos. Em um primeiro momento o 

processo de industrialização causa um aumento na pressão pela utilização de 

recursos naturais, posteriormente, ela tem a capacidade de reduzir essa pressão 

através de melhorias no processo produtivo. No segundo tópico, discute-se sobre a 

visão ambiental quanto a concepção de desenvolvimento que predomina atualmente 

e são propostas novas visões. Por fim, o terceiro tópico trata do caso do Brasil, os 

estudos indicam que houve uma adoção de um novo modelo de desenvolvimento 

pautado em exportar matéria-prima, sendo assim, o principal foco da nossa economia 

passou a ser o setor extrativista, que possui um baixo grau de tecnologia e aumenta 

a pressão sob os recursos naturais do país. 

 

1.1. DESENVOLVIMENTO CLÁSSICO 

 

Bresser-Pereira (2006) define o desenvolvimento econômico como um 

processo em que ocorre um aumento sistemático da produtividade e da renda per 

capita de uma nação. Esse aumento é acompanhado pela incorporação do progresso 

técnico e pelo crescimento da acumulação de capital. Em outras palavras, a melhora 

no padrão de vida da população é viabilizada pelo aumento da produtividade de 
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determinados setores e da transferência da mão-de-obra para atividades que 

agregam valor adicionado maior. 

A escola de pensamento desenvolvimentista surge em um contexto pós 

Segunda Guerra Mundial, onde o liberalismo econômico se mostrou insuficiente para 

coordenar a reestruturação dos países. Essa linha de pensamento abrange o período 

entre 1940 até 1960. Os precursores dessa escola argumentam que existe uma 

dependência entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, que fica 

evidente através da diferença da tecnologia empregada na produção e na base 

produtiva; os países centrais são intensivos em tecnologia e, como consequência, 

seus produtos têm maior complexidade econômica. Além disso, eles apresentam uma 

matriz produtiva diversificada. Por outro lado, os países periféricos têm sua atividade 

produtiva focada em setores nos quais emprega um baixo grau de tecnologia; como 

consequência, possuem uma complexidade econômica menor e uma baixa 

diversificação na matriz produtiva (PREBISCH, 1949; ROSENSTEIN-RODAN, 1943; 

HIRSCHMAN, 1958). 

Essa dependência faz com que os países da periferia estejam em uma 

condição de vulnerabilidade em relação às nações centrais, tanto na parte da 

distribuição de renda da população quanto na questão desses países apresentarem 

problemas no seu balanço de pagamentos, pois necessitam importar produtos mais 

sofisticados a preços que não condizem com a sua realidade econômica. Essa lógica 

foi apoiada pela Teoria das Vantagens Comparativas1, que reforçava a submissão dos 

países subdesenvolvidos às vontades dos países centrais e a manutenção da 

estrutura global desigual do sistema capitalista (BRESSER-PEREIRA, 2016; 

PREBISCH, 1949). 

Dada essa situação de vulnerabilidade das nações periféricas, surge a 

necessidade de romper com essa realidade. Os autores do desenvolvimento 

econômico clássico defendem 3 ideias centrais: a) industrialização; b) financiamento 

externo; c) papel central do Estado. A industrialização é vista como a principal forma 

de uma nação sair da condição de dependência, uma vez que o processo é 

acompanhado por uma melhoria dos indicadores socioeconômicos e pela 

diversificação da matriz produtiva, tornando o país cada vez mais auto-suficiente. É 

 
1 Elaborada por David Ricardo, a Teoria das Vantagens Comparativas diz respeito a nações se 

especializarem em atividades em que há um menor custo de produção. 
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considerado o processo central pelo qual uma economia se desenvolve, pois as 

atividades manufatureiras agregam maior valor ao produto quando comparadas com 

atividades voltadas ao setor primário e, portanto, há um aumento de produtividade por 

trabalhador e criação de mercados entre si ou interligação entre os setores (um setor 

demanda insumo de outro e vice-versa) (BRESSER-PEREIRA, 2016; HIRSCHMAN, 

1958; ROSENSTEIN-RODAN, 1943).   

A ideia do financiamento externo diz respeito a esses países não terem capital 

suficiente para se autofinanciar, então o direcionamento dos recursos advindos das 

suas atividades exportadoras e a aceitação de fontes credoras externas seriam 

necessárias para dar-se início ao processo de industrialização da nação (FURTADO, 

1992; ROSENSTEIN-RODAN, 1943). Por fim, o Estado tem um papel central para o 

processo de desenvolvimento, dado que o mercado não tem coordenação suficiente 

para realizar os investimentos em setores que criam encadeamentos2 e demandas 

entre si, portanto, o Estado passa a assumir a função de planejador e coordenador do 

desenvolvimento nacional (PREBISCH, 1949; ROSENSTEIN-RODAN, 1943; 

NURKSE, 1953; HIRSCHMAN, 1958). 

A concepção de crescimento econômico na perspectiva da ortodoxia não leva 

em consideração os impactos ambientais, a não ser pela ótica da eficiência 

econômica. Os problemas ambientais causados pelo crescimento são considerados 

apenas como externalidades. Se a economia se desenvolver no sentido de continuar 

crescendo, de modo que o desenvolvimento esteja associado ao aumento do 

consumo material e da pressão sobre os recursos, a solução passa unicamente pela 

melhoria da eficiência da produção, que pode apresentar uma diminuição dos 

impactos ambientais. Não se discute a necessidade de que haja uma mudança na 

lógica de crescimento. Ainda assim, a relação entre poluição ambiental e crescimento 

econômico depende de um conjunto de fatores, entre os quais vale destacar a 

utilização de tecnologias com baixa intensidade, que leva à diminuição da emissão de 

poluentes. Esses pontos serão discutidos com mais profundidade no tópico “O Mito 

do Desacoplamento" do Capítulo 2. 

 

 
2 Linkage ou encadeamento é um termo denominado por Hirschman que diz respeito aos elos que são 

criados entre uma atividade e aquelas que a sucedem (linkage para frente) e antecedem (linkage para 
trás). 
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1.2. DESENVOLVIMENTO COMO LIBERDADE E PROSPERIDADE 

 

Ainda que se assuma, em geral, que a industrialização leva uma nação à 

prosperidade, há diferentes formas de definir prosperidade. Uma das abordagens 

mais aceitas pela ortodoxia está relacionada ao consumo material, que combina com 

a ideia de expansão contínua do crescimento econômico. Ou seja, a prosperidade na 

abordagem ortodoxa é definida pelo aumento do consumo material, esse aumento de 

consumo exige uma maior oferta de produtos, que por sua vez aumentam a pressão 

na utilização de recursos naturais.  

Tim Jackson (2013) argumenta que essa visão de prosperidade pregada pela 

visão ortodoxa não faz sentido nos tempos atuais. Talvez ela fosse aceitável quando 

as economias eram menores, a população mundial era menor e o mundo era menos 

globalizado. Atualmente, os problemas em relação às mudanças climáticas, escassez 

de recursos e degradação ecológica são intrínsecos ao desenvolvimento econômico 

(sempre houveram esses problemas, mas não observou-se uma atenção adequada 

para essas questões), evidenciando que as soluções de curto prazo que existem para 

dar continuidade a uma lógica de crescimento são insuficientes para solucionar esses 

problemas. Através dessa concepção faz-se necessário um novo ponto de partida, 

estabelecer uma noção de estabilidade que seja coerente com a sociedade atual e 

que não dependa da satisfação material. Amartya Sen (1984) faz três distinções sobre 

o que denominamos como prosperidade: a). prosperidade como opulência; b) 

prosperidade como utilidade; c) prosperidade como capacitação para o florescimento.  

Iniciando pela primeira definição, opulência está ligada à “disponibilidade 

imediata e a produção constante de commodities materiais” (JACKSON, 2013), 

implicando uma lógica atrelada à satisfação material, pela qual quanto mais um 

indivíduo consumir mais próspero ele é. Essa abordagem se mostra falseável, uma 

vez que a Lei da Utilidade Marginal Decrescente evidencia que na medida que 

consome uma unidade adicional do mesmo produto, o “grau de satisfação” que essa 

unidade trás se torna cada vez menor. Essa sensação de que a abundância ou o 

consumo exacerbado não leva à prosperidade é um forte argumento para a 

redistribuição de renda e riqueza (JACKSON, 2013; SEN, 1984). 

Em relação à abordagem utilitarista do que se entende como prosperidade, 

Jackson (2013) e Sen (1984) vão contra essa ideia, para isso mostram que quantidade 

não significa qualidade, e opulência nem sempre se traduz em satisfação. Nesta visão, 
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prosperidade se refere à utilidade ou satisfação que as mercadorias trazem. Identifica-

se que “cada vez mais, os usos aos quais aplicamos as mercadorias materiais são 

sociais e psicológicos em sua natureza em vez de puramente materiais” (JACKSON, 

2013, p.32).  

Durante o pós-guerra, a humanidade de forma geral tinha dificuldades para 

prover as necessidades mais básicas dos indivíduos. Atualmente, ao consumirmos 

um produto ou serviço, não estamos apenas suprindo nossas necessidades materiais, 

esses bens trazem consigo uma identidade, um senso de pertencimento a um grupo 

social e uma experiência personalizada.  

O problema da perspectiva utilitarista está relacionado à dificuldade de 

mensurar a utilidade de um produto ou serviço: qual o nível de satisfação psicológica 

de um novo álbum lançado, ou de um iPhone? Para tentar mensurar esse nível de 

satisfação, assume-se que ele é equivalente ao preço que as pessoas estão dispostas 

a pagar, elencando a utilidade como um “valor de troca de mercado”. Ao adotar o PIB, 

que é a soma de todas as trocas de mercado, o gasto acaba por substituir a utilidade. 

Porém, assumir o PIB dessa forma é problemático, uma vez que não possui 

capacidade de computar serviços que não estão relacionados ao mercado e 

externalidades negativas. Além disso, ele também não computa as alterações que 

ocorrem na base de ativos que podem afetar nosso consumo futuro (JACKSON, 2013; 

SEN ,1984). 

Há evidências que confirmam que essa definição é fundamentalmente falha. 

Se o PIB mensura a utilidade, então como podemos explicar o fato de que a satisfação 

de vida da população de economias avançadas alterou-se minimamente, apesar de 

apresentarem um crescimento econômico de forma expressiva? Dentro desse 

contexto evidenciou-se o paradoxo de satisfação com a vida: 

A renda real per capita triplicou nos Estados Unidos desde 1950, mas o 
percentual de pessoas que disseram estar felizes mal aumentou, e declinou 
desde meados dos anos 1970. No Japão, houve pouca mudança na 
satisfação com a vida durante décadas. No Reino Unido, o percentual de 
pessoas que se diziam “muito felizes” caiu de 52%, em 1957, para os 36%, 
hoje, mesmo que as rendas reais tenham mais que dobrado… o chamado 
paradoxo de satisfação com a vida é, em grande parte, a doença das 
economias avançadas. É apenas depois de um nível de renda de US $15.000 
per capita que o nível de satisfação com a vida mal responde até mesmo a 
aumentos mais significativos no PIB. De fato, a relação presumida entre 
renda e satisfação com a vida pode nos deixar tontos aqui. Dinamarca, 
Suécia, Irlanda e Nova Zelândia têm, todos, níveis mais altos de satisfação 
que os Estados Unidos, mas níveis de renda significativamente mais baixos. 
(JACKSON, 2013, p.33) 
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Figura 1- Felicidade e Renda Média Anual 

 

Fonte: Jackson (2013). 

Em contraponto, países onde as rendas são baixas, há diferentes níveis de 

felicidade, porém a tendência é que um pequeno aumento no PIB eleve de forma muito 

significativa a satisfação com a vida da população. Portanto, não há possibilidade de 

abandonar o crescimento de uma nação, mas fica evidente que existe um argumento 

para que as nações centrais deem oportunidade para as mais pobres se 

desenvolverem. O ponto é que, países desenvolvidos possuem elevados índices 

socioeconômicos, a teoria econômica clássica indica que quando há um alto nível de 

renda, um incremento dessa renda não aumenta a utilidade ou aumenta de forma 

insignificante, deixando em evidência que os países desenvolvidos são menos 

sensíveis à um aumento do PIB, colocando de outra forma, o aumento de uma unidade 
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do PIB de uma nação desenvolvida tende a não aumentar ou aumentar de forma 

irrisória o nível de felicidade (JACKSON, 2013). 

 

Na ótica de prosperidade como capacitação para o crescimento, defendida por 

Sen, são fundamentais as competências que os indivíduos possuem para florescer. A 

capacitação está associada com a capacidade das pessoas funcionarem bem em 

qualquer contexto dado. Em outras palavras, Sen questiona se existe a possibilidade 

das pessoas terem tanto suas necessidades individuais quanto para com a sociedade 

satisfeitas. Em uma sociedade liberal, as pessoas necessitam ter o direito à escolha, 

destacando que o ponto mais importante é capacidade de florescer dos indivíduos 

(JACKSON, 2013; SEN, 1984). 

Mas o que significa capacidade de crescimento ou florescimento? Sen não 

define ao certo esse termo, mas em seus textos fica claro que está ligado com a ideia 

de a sociedade criar condições para que seja possível exercer os direitos básicos. 

Esses direitos básicos estão associados às capacidades e definidas através de um 

diálogo amplo, mas é certo dizer que esse conceito leva a sociedade a se atentar mais 

nas questões psicológicas, sociais e materiais da vida (JACKSON, 2013; SEN, 1984).  

As capacitações dão o pontapé inicial para se definir prosperidade, entretanto 

essas capacitações são limitadas por condições sociais e materiais e, por isso, devem 

ser definidas dentro de limites, pois algumas delas podem ser obstruídas, 

principalmente quando se tem uma alta dependência de produção material 

(JACKSON, 2013; SEN, 1984). 

Os limites são estabelecidos através de dois fatores. Um deles tem relação com 

a limitação finita de recursos, que possibilitam a sobrevivência da nossa espécie, 

dentro desses recursos estão incluídos combustíveis fósseis, água, e assim por 

diante. Além disso, também estão inseridos nesse grupo a capacidade regenerativa 

dos ecossistemas, integridade da atmosfera etc. Não se sabe onde os limites dos 

recursos ecológicos estão, mas o que se tem como evidência é que “o nível atual de 

atividade econômica está destruindo a integridade ecológica e ameaçando o 

funcionamento do ecossistema, talvez de forma irreversível” (JACKSON, 2013, p.37). 

O segundo fator que limita a capacidade de viver bem, se encontra na escala 

da população global. Como os recursos naturais são limitados e dado um nível de 

tecnologia, é simples dizer que o aumento da população global faz com que haja uma 
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pressão maior sobre os recursos naturais, levando o planeta a atingir os limites 

ecológicos de forma mais rápida (JACKSON, 2013; SEN, 1984). 

Portanto, a questão da prosperidade de maneira justa e duradoura é limitada 

pela escala da população e pela ecologia finita do nosso planeta. Não significa que é 

impossível alcançá-la, mas como dito anteriormente é necessário impor limites para 

as capacitações. Essa visão de prosperidade se encaixa melhor nos moldes atuais do 

que a concepção materialista e revela uma capacidade dos indivíduos conquistarem 

níveis maiores de bem-estar, coesão social e redução dos impactos ambientais 

(JACKSON, 2013). 

 

1.3. DESINDUSTRIALIZAÇÃO 

 

No primeiro momento o termo desindustrialização é definido por Rowthorn e 

Ramaswany (1999) como um processo de constante redução da participação da 

indústria no emprego total de uma nação. Em outras palavras, é a deterioração em 

termos de emprego da indústria. (OREIRO E FEIJÓ, 2010; SILVA, 2014). Essa 

definição é expandida por Tregenna (2009), sendo interpretada como uma diminuição 

frequente no emprego industrial e no valor que as atividades industriais agregam ao 

produto em relação ao emprego total e o PIB. 

Grande parte das economias avançadas experimentaram a desindustrialização 

nas últimas décadas, assim como vários países de renda média mais recentes 

(TREGENNA, 2009). Nesse sentido, desde 1970, observa-se uma tendência nas 

economias maduras a se desindustrializar. Em um primeiro momento o emprego está 

concentrado no setor primário, porém o avanço tecnológico neste setor faz com que 

a mão-de-obra se disperse (a modernização aumenta a produtividade e reduz o 

trabalho necessário para essas atividades) e seja absorvida por outros setores, 

principalmente pelo setor industrial que está em fase inicial (OREIRO E FEIJÓ, 2010; 

CANO, 2012; SILVA, 2014). 

Quando uma nação alcançar um estágio avançado de desenvolvimento 

econômico, ou seja, quando o país apresentar um elevado grau de industrialização e 

consequentemente uma diversificação da matriz produtiva e altos níveis de renda per 

capita, inicia-se uma tendência de desindustrialização e especialização em atividades 

do setor de serviços nessas regiões (OREIRO, 2010; SILVA, 2014; ROWTHORN E 

RAMASWAMY, 1999). Portanto, quando o ciclo de expansão industrial está completo, 
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a modernização provoca um aumento da produtividade, que por sua vez, acaba 

expulsando trabalhadores do setor industrial e essa mão-de-obra é absorvida pelo 

setor de serviços.  

O processo de desindustrialização não implica no desaparecimento da 

indústria, mas sim que, tanto o emprego quanto o valor agregado gerado pelas 

atividades industriais estão reduzindo sua participação. Para Rowthorn & 

Ramaswamy (1999) e Tregenna (2009) essa transição faz parte de um processo 

natural do desenvolvimento de países com economias consolidadas. 

Paralelamente a esse processo, para Bleischwitz (2018) há um aumento de 

eficiência na utilização de recursos. Essa melhoria não está associada a 

comportamentos e políticas sociais; ocorre a partir do momento em que se atinge uma 

determinada fase de desenvolvimento econômico. Segundo Blieschwitz (2018), a 

partir do momento em que uma nação se encontra em uma fase avançada de 

desenvolvimento, observa-se um aumento da eficiência em relação à utilização dos 

recursos naturais. Então, ocorre um movimento de desacoplamento econômico-

ambiental, que está relacionado à estabilização no uso de recursos e na intensidade 

de poluição, em outras palavras, é o quanto uma economia é capaz de crescer sem 

aumentar a pressão sobre o meio ambiente (KANDER, 2005). 

Por fim, como mencionado anteriormente as nações em um estado avançado 

de desenvolvimento econômico tendem naturalmente a passar por um processo de 

desindustrialização e especialização voltando-se, para atividades relacionadas ao 

setor de serviços. Esse alto grau de tecnologia3 faz o setor terciário ter um potencial 

de demandar menos recursos naturais em relação aos demais setores, e esses dois 

processos em conjunto tem uma capacidade para fazer com que a estrutura 

econômica desses países caminhe para uma sociedade desmaterializada. 

Em geral, portanto, a desindustrialização é desejável e faz parte de um 

processo natural do desenvolvimento econômico de um país. O crescimento da 

produtividade do trabalho é um dos fatores que levam ao processo de 

desindustrialização. Além dele, existem diversos fatores que podem desencadear 

esse fenômeno, tais como: a) elasticidade renda da demanda; b) terceirização; c) 

 
3 Jackson (2013) discute que isso é questionável, visto que ocorreu um deslocamento da produção das nações 
centrais e que algumas das tecnologias mais avançadas demandam uma grande quantidade de energia ou 
outros recursos para se manterem funcionando.  
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redução da taxa de investimento; d) nova divisão internacional do trabalho; e) “doença 

holandesa” (OREIRO E FEIJÓ, 2010; SILVA, 2014).  

No primeiro caso, a desindustrialização é causada por alterações na 

elasticidade4 renda da demanda entre o setor industrial e de serviços. Durante o 

processo de industrialização, a elasticidade renda da demanda por produtos do setor 

primário diminui, enquanto aumenta a renda per capita. Concomitantemente a 

elasticidade renda da demanda por produtos manufaturados cresce, fazendo com que 

haja uma demanda maior por produtos industrializados. Quando a atividade industrial 

estiver consolidada, o aumento da oferta de produtos manufaturados (causado pelo 

aumento da produtividade) faz os preços reduzirem, sendo possível comprar uma 

maior quantidade de bens utilizando uma porção menor da renda. Durante o processo 

de desindustrialização, a elasticidade renda da demanda por produtos manufaturados 

se reduz; ao mesmo tempo, a elasticidade renda da demanda do setor de serviços 

cresce. O aumento na demanda por serviços cria empregos nesse setor e também 

aumenta a sua participação no emprego total (SILVA, 2014; ROWTHORN E 

RAMASWAMY, 1999; OREIRO E FEIJÓ, 2010). 

A terceirização aparece como um fator que agrava o processo de 

desindustrialização. Há uma tendência de algumas tarefas realizadas pelo setor 

industrial passarem a ser desempenhadas por empresas que são especializadas em 

prestação de serviços. Nesse sentido, segundo Silva (2014), a desindustrialização que 

tem como causa a terceirização pode ser considerada uma “ilusão estática”, pois o 

emprego é industrial, porém é contabilizado como se fosse de serviços. 

Em relação à taxa de investimento, quanto maior for o grau de investimento em 

uma nação, maior será a participação da indústria no emprego total. Portanto, a taxa 

de investimento de um país tem uma relação direta com a participação da indústria no 

emprego total e no crescimento do PIB (SILVA, 2014).  

Sobre o fator da divisão internacional do trabalho, quando uma nova lógica de 

divisão internacional do trabalho surge, as empresas multinacionais buscam reduzir 

seus custos de produção. Para isso, elas realocam o trabalho para países onde a 

mão-de-obra é barata. Cada filial dessas empresas passa a desempenhar papéis 

específicos dentro de uma cadeia mundial; isso configura uma nova divisão 

 
4 Elasticidade está relacionada a como uma variação em uma variável afeta outra. No caso da 

elasticidade renda, dado uma alteração na renda busca-se medir qual o impacto causado na 
demanda de um produto. 
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internacional do trabalho. Com isso, as atividades intensivas, que exigem baixo grau 

de qualificação, passam a ser exercidas por países subdesenvolvidos, enquanto as 

nações desenvolvidas passam a se especializar em atividades pouco intensivas e com 

alto grau de qualificação (SILVA, 2014). 

Por fim, temos a desindustrialização que é causada pela “doença holandesa”, 

que também é denominada desindustrialização precoce ou prematura, que possui um 

sentido negativo. De acordo com Bresser-Pereira (2008) esse processo ocorre como 

resultado da descoberta de recursos naturais em uma nação, fazendo com que haja 

uma apreciação da taxa real de câmbio, causando uma externalidade negativa para o 

setor industrial. Para Oreiro e Feijó (2010), neste caso, ocorre uma re-primarização 

na pauta exportadora do país, a participação da indústria reduzindo à medida que a 

economia se especializa em atividades agrícolas.  

Dentro desse cenário, observa-se que alguns países subdesenvolvidos deram 

início ao processo de desindustrialização, sem alcançar a maturidade econômica. 

Essa trajetória, quando comparada com as características da estrutura econômica das 

nações desenvolvidas, está atrelada à ocorrência de uma desindustrialização 

prematura nas regiões em desenvolvimento e a efeitos socioeconômicos negativos no 

longo prazo (PALMA, 2005). 

 

CAPÍTULO 2. CRISE CLIMÁTICA E DESCARBONIZAÇÃO DAS ECONOMIAS 

 

2.1. CRISE CLIMÁTICA 

 

Nas últimas décadas, a relação entre desenvolvimento econômico e a natureza 

apresentou-se de maneira preocupante. Os modelos clássicos de desenvolvimento 

até o final do século XX não tinham a preocupação de mensurar os impactos 

ambientais causados pela atividade econômica. Em geral, os problemas ambientais 

são tratados como externalidades5 e subestimados por uma visão positiva de que o 

próprio crescimento é o “salvador” do meio ambiente, ou que a longo prazo a 

 
5 São consequências de uma decisão sobre terceiros, que não participam dela. As externalidades 

podem ser positivas ou negativas, ou seja, podem beneficiar ou prejudicar os indivíduos que não são 
levados em conta no momento de tomada de decisão. 
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tecnologia possui a capacidade de resolver essas externalidades (MEADOWS et al, 

1972; JACKSON, 2013).  

Durante o século XVIII, no início da primeira revolução industrial, 

desenvolveram-se as máquinas e o transporte a vapor, que desencadearam um 

aumento brutal da exploração do carvão mineral. No século XIX, na segunda 

revolução industrial, a criação do motor a combustão interna levou o petróleo a ter 

uma crescente relevância econômica e a ser considerado um recurso estratégico. 

Todos esses fatores constituem evidências de que o desenvolvimento econômico traz 

consigo um aumento na utilização de recursos naturais (FIRMIANO, 2015; LANDES, 

1968). 

Figura 2 Emissões Mundiais de Carbono Derivadas de Combustíveis Fósseis e Indústria (1750 – 1914) 

 

Fonte: Our World in Data (2022) 

Desde então, o petróleo e seus derivados ganharam grande importância como 

principal recurso na matriz energética global. Os combustíveis fósseis são recursos 

naturais não renováveis, de origem mineral e formados por compostos de carbono. 
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Sua queima resulta na emissão de dióxido de carbono (CO2), principal gás 

responsável pelo efeito estufa.  

Diante desse contexto, onde as fontes energéticas não renováveis são o 

principal motor do desenvolvimento econômico, ocasionando o aumento da 

concentração de gases do efeito estufa (GEE) na atmosfera, surgem análises 

buscando compreender a relação entre o processo de crescimento econômico e as 

restrições ambientais. Esse movimento emerge em torno da década de 1950 e a partir 

de 1960, quando movimentos sociais e organizações não governamentais ganham 

destaque no debate público (FIRMIANO 2015; LANDES 1968).  

Nos anos seguintes, a sustentabilidade se tornou uma preocupação cada vez 

maior, especialmente a partir de 1972, quando foi publicado o relatório intitulado “The 

Limits of Growth” do Clube de Roma. O debate ambiental global ganhou uma nova 

perspectiva, já que o documento apontava que o modelo econômico até então vigente 

teria um limite para o seu crescimento e, se nada fosse feito a respeito, poderia 

acarretar em problemas cruciais para a sobrevivência da nossa espécie. O aumento 

da poluição, crescimento populacional, energia e assim por diante sinalizavam a 

necessidade de um novo modelo econômico, que pudesse conciliar o progresso 

sustentável e as limitações ecológicas. 

Nesse mesmo ano, ocorreu a Conferência de Estocolmo (1972), que reforçou 

as conclusões do relatório elaborado pelo Clube de Roma. A partir dessa conferência, 

criou-se o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). A 

consolidação da preocupação com o meio ambiente prossegue nas décadas 

seguintes, em 1980 se criou a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CMMAD), que foi responsável por oficializar o termo 

desenvolvimento sustentável em seu relatório denominado “Our Future Common”. 

Mais adiante, foram realizadas reuniões de forma sistemática, com o objetivo de 

compreender os impactos que o crescimento econômico causava ao meio ambiente 

(POTT & ESTRELA, 2017; MEADOWS, 1972; FIRMIANO, 2015). 

Em 1990, com a finalidade dos países divulgarem sua situação ambiental, foi 

elaborado o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC). No ano 

de 1992, durante a Eco-92 foram definidas as primeiras metas de emissões para os 

países. A partir de 1997, foi aberto o Protocolo de Quioto, que tem como finalidade 

garantir que as nações mais desenvolvidas reduzam as emissões de GEE. Os países 

centrais se comprometeram a reduzir as suas emissões em no mínimo 5% em relação 
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ao nível de 1990, durante o período entre 2008 e 2012. Para as nações periféricas, 

incluindo o Brasil, medidas foram estabelecidas para limitar o crescimento de suas 

emissões. (POTT & ESTRELA, 2017; FIRMIANO, 2015). 

Em 2009, Rockstrom e seus colegas propuseram uma nova abordagem na 

questão ambiental, baseada em fronteiras planetárias. Nessas fronteiras, são 

definidos os limites planetários da Terra e um espaço de atuação seguro para que a 

nossa espécie possa continuar progredindo, sem interferir nos processos que são 

essenciais para o nosso planeta e nossa sobrevivência. Esses limites foram definidos 

através de 3 ramos da investigação científica: a) Escala de ação humana em relação 

à capacidade da Terra para sustentá-la; b) Compreensão dos processos essenciais 

do nosso planeta; c) estrutura de resiliência e suas ligações com dinâmicas 

complexas. O primeiro ramo está baseado no papel primordial do ambiente em dar 

suporte à vida, em especial, a espécie humana. O segundo ramo diz respeito a 

compreender os processos mais básicos e essenciais do Sistema Terrestre 

(processos que estão relacionados à nossa sobrevivência). Por fim, o último ramo 

busca entender como esses dois processos anteriores se relacionam entre si, criando 

equilíbrios e estruturas resilientes, que proporcionam a autorregulação dos ambientes 

(ROCKSTROM et al, 2009, STEFFEN et al., 2015).  
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Figura 3 Fronteiras Planetárias (2015) 

 

Fonte: Steffen et al (2015) 

Atualmente existem 9 limites planetários: a) introdução de novas entidades; b) 

carga atmosférica de aerossóis; c) utilização da água doce; d) mudança do uso da 

terra; e) fluxos biogeoquímicos; f) acidificação dos oceanos; g) destruição do ozônio; 

h) perda da integridade da biosfera; i) mudanças climáticas. Quando uma dessas 

fronteiras for ultrapassada compromete-se o equilíbrio dinâmico que existe na Terra, 

sendo que esse desequilíbrio tem a capacidade de levar-nos à extinção. A partir desse 

ponto, não é possível prever quais mudanças irão ocorrer no nosso planeta.  

Dentro dessas fronteiras, o excesso de dióxido de carbono na atmosfera afeta 

diretamente no mínimo dois desses limites estabelecidos: a) mudança climática; b) 

Integridade da Biosfera6. Vale ressaltar que o CO2 é um gás essencial para a vida no 

 
6 Limite relacionado a extinção de espécies e a perda da biodiversidade 



26 
 

nosso planeta, e que muitos organismos emitem dióxido de carbono na atmosfera 

através da respiração. O ponto crucial é que os altos níveis de concentração desse 

gás na atmosfera causam desequilíbrios no efeito estufa7 e têm como consequência 

a elevação da temperatura da Terra. Também decorre desse desequilíbrio as 

mudanças climáticas, o derretimento das calotas polares, elevação dos níveis do 

oceano, que são exemplos de como a alteração da temperatura resulta em uma 

reconfiguração do habitat de muitas espécies, podendo inclusive levar algumas à 

extinção e comprometendo a integridade da biosfera (ROCKSTROM et al, 2009). 

 

2.2. O MITO DO DESCASAMENTO 
 

A resposta mais comum que se tem em relação à necessidade do crescimento 

econômico para que ocorra prosperidade é o apelo à ideia de descasamento ou 

desacoplamento. Nessa concepção, os processos relacionados à produção de bens 

e serviços são redesenhados e a economia com o decorrer do tempo se torna menos 

dependente da produção de materiais. Esse conceito deixa a entender que a 

economia pode continuar crescendo sem atingir os limites ecológicos. Tim Jackson 

(2013) argumenta que há dois tipos de descasamento: a) descasamento relativo; b) 

descasamento absoluto. 

O desacoplamento relativo é associado com a melhoria de eficiência: ter mais 

atividade econômica com menos dano ambiental (produzir mais bens e serviços com 

menos recursos, reduzindo a pressão causada ao meio ambiente). Como é uma 

questão de eficiência, na ótica da economia ortodoxa, a própria busca por lucro acaba 

por estimular a busca por melhorias de eficiência, com a finalidade de reduzir os 

custos de produção. Tim Jackson (2013) exemplifica o caso do descasamento relativo 

observando os anos entre 1975 a 2000, quando a quantidade de energia primária 

necessária para se produzir uma unidade de um bem apresentou diminuição 

(intensidade energética). 

A intensidade energética em economias avançadas tem ganhos significativos, 

quando verificado nos países da OCDE. Durante esses 25 anos, os países que 

ocupam o bloco tiveram um declínio 3 vezes mais rápido do que os países que 

estavam fora do bloco. Entretanto, quando as nações centrais são removidas da 

 
7 Processo responsável por regular a temperatura da Terra, os gases na atmosfera formam uma 

camada por onde passam os raios solares e se absorve calor.  
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análise, percebe-se que, nos países do sul europeu, nações em desenvolvimento e 

economias emergentes, essas mudanças na intensidade têm sido variadas. No 

Oriente Médio, entre 1980 e 2006 a intensidade de energia mais que dobrou8. A figura 

abaixo evidencia o desacoplamento relativo (JACKSON, 2013). 

Figura 4 Descasamento Relativo em Países da OCDE (1975 - 2000) 

 

Fonte: Tim Jackson (2013) 

 Também não é de se admirar que a melhoria na eficiência de recursos levou a 

um declínio da intensidade de emissões. A figura 5 ilustra as alterações que ocorreram 

na intensidade de dióxido de carbono entre 1980 e 2005. É possível verificar que 

houve uma redução de 1 quilo de dióxido de carbono (CO2) por dólar em 1980 para 

770 gramas em 2005. Novamente foi observado uma melhora mais consistente nos 

membros da OCDE, enquanto que, nos países que não eram membros, houve um 

padrão mais desigual. A China por exemplo, apresentou melhoras na intensidade de 

carbono entre 1980 e 2001, mas depois as emissões voltaram a crescer. A tendência 

global de intensidade de emissões de carbono teve uma leva queda até o ano de 2000 

e voltou a subir. O que se pode concluir é que a eficiência no uso de recursos fósseis 

e geração de emissões de CO2 está melhorando em alguns locais, mas no geral o que 

se enxerga é um “progresso vacilante” (JACKSON, 2013). 

 
8 Ocorre principalmente pelo petróleo ser o principal produto exportador dessa região e pelo crescente 
aumento da demanda mundial por essa matéria-prima. 
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Figura 5 Intensidade de CO2 no PIB em Nações (1980 - 2006) 

 

Fonte: Tim Jackson (2013) 

Para que o desacoplamento seja uma saída na ótica do crescimento é 

necessário que a eficiência no uso de recursos cresça tão rápido quanto a produção 

econômica - ou seja, a eficiência deve ter melhora contínua enquanto a economia 

cresce. Por fim, para que isso ocorra, é necessário que ocorra descasamento 

absoluto, situação mais complexa de se encontrar (JACKSON, 2013). 

Como foi visto anteriormente, houve uma queda nas intensidades de energia e 

carbono, porém, desde 1970 as emissões de CO2 provenientes de combustíveis 

fósseis aumentaram 80%, conforme a figura abaixo: 
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Figura 6 Tendências de Consumo de Combustíveis Fósseis e CO2 (1980 - 2005) 

 

Fonte: Tim Jackson (2013) 

Observa-se um desacoplamento relativo, o PIB mundial cresceu mais rápido 

do que as emissões de carbono, mas não ocorreu descasamento absoluto. A partir 

dos anos 2000 podemos ver um expressivo aumento no consumo de carvão, que foi 

acompanhado por um aumento das emissões de dióxido de carbono.  

É correto dizer que isso também vale para a produção de materiais. Na figura 

7, temos o consumo material direto dos membros da OCDE (os mesmos que 

discutimos no tópico passado) e se verifica que há pouco indício de que houve declínio 

no consumo material nessas nações. 
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Figura 7 Consumo Material Direto em países da OCDE (1975 - 2000) 

 

Fonte: Tim Jackson (2013) 

Existe alguma estabilização no uso de recursos a partir de 1980, porém essa 

afirmação não é de todo confiável, pois é difícil elencar todos os recursos em bens 

comercializados. O consumo material direto tem o papel de verificar fluxos específicos 

de comércio de recursos, mas essa medida falha nas emissões e nos recursos que 

são utilizados para manufaturar produtos no exterior. 

Essa falha ocorre por causa de uma mudança estrutural das economias 

centrais, que têm a tendência de deslocar sua manufatura doméstica para regiões 

mais “vantajosas”, frequentemente não medida por esses indicadores.  Há uma 

tendência dessas nações importarem cada vez mais produtos acabados e 

semiacabados. Como o consumo material direto omite esses registros, a figura 

anterior subestima a demanda de recursos das economias desenvolvidas. Para 

corrigir essa falha, é necessário que haja indicadores e modelos mais sofisticados. 

Estudos do Reino Unido confirmam que as contas nacionais não levam em 

conta o “balanço comercial de carbono”: existem emissões ocultas de carbono 

relacionadas ao consumo do país que acabam divergindo com os números que são 

relatados nas Nações Unidas (ONU). Essa diferença é mais do que suficiente para 

que o progresso até então realizado, em relação às metas ambientais do Reino Unido, 

seja arruinado. 



31 
 

 

Fica claro com base nisso que a história fornece pouco apoio para a 
plausibilidade do descasamento como solução eficiente ao dilema do 
crescimento9. Mas também não elimina por completo a possibilidade. Uma 
mudança tecnológica maciça, um esforço político significativo, mudanças 
indiscriminadas nos padrões de demanda do consumidor, um enorme 
movimento internacional para trazer reduções substanciais de intensidade de 
recursos em todo o mundo: essas alterações serão as mínimas necessárias 
para termos uma chance de permanecer dentro de limites ambientais e evitar 
um colapso inevitável na base de recursos em algum ponto do futuro (não tão 
distante). (JACKSON, 2013, p.59) 

O descasamento como solução ao dilema do crescimento, se mostrou 

fundamentalmente falho, pois o consumo que impulsiona o crescimento e o 

crescimento combinado com progresso tecnológico impulsiona o consumo. A ideia é 

que o desacoplamento não é de todo desnecessário, como mencionado 

anteriormente, mas que as reduções absolutas são as de fato essenciais para não 

atingirmos os limites ecológicos. 

 

CAPÍTULO 3. DESINDUSTRIALIZAÇÃO E EMISSÕES DE CARBONO: O CASO 

BRASILEIRO 

 

3.1. DESINDUSTRIALIZAÇÃO PRECOCE: A ADOÇÃO DE UM NOVO MODELO DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO BRASIL 

 

O Brasil, no período que precede a década de 80, passou por um forte processo 

de industrialização por meio da substituição de importações (SI), na qual o país 

buscou desenvolver sua estrutura produtiva para viabilizar a diminuição da importação 

de manufaturas. Nesse período, as políticas industriais se apoiaram na intervenção 

do Estado, no endividamento externo e sobretudo no papel central do setor extrativista 

e das estatais. O problema é que esse modelo de desenvolvimento leva a um 

crescente endividamento público, que somado à elevação da taxa de juros no cenário 

internacional (1979), se torna insustentável (MILANEZ, 2021; MILANEZ e SANTOS, 

2013; SAES, 2018). 

 
9 Dilema no qual o crescimento da economia está baseado no aumento do consumo material, mas 

para se reduzir os impactos ambientais a melhora na eficiência da produção é a solução defendida 
por essa visão. 
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Durante 1980 surge uma nova lógica, que leva a adoção de políticas 

econômicas de cunho neoliberal direcionadas para o pagamento da dívida e que 

fomentam a rede global de produção10 (RGP), colocando um fim nas políticas de SI. 

É observado uma redução do tamanho do Estado, que passa a ter a função de 

elaborar leis que facilitem ou liberalizem a exploração dos recursos naturais e a 

entrada de capital estrangeiro. Também ocorre um ajuste estrutural da nossa 

economia, onde o foco em desenvolver o mercado interno é reduzido e a exportação 

se torna o ponto central do novo modelo de desenvolvimento. Essa concepção é 

aprofundada em 1990, a partir do Consenso de Washington, onde o governo com 

intenção de se inserir no comércio internacional tem o dever de assegurar a 

estabilidade institucional (MILANEZ, 2021; SAES, 2018). 

Esse período é marcado por uma baixa histórica no preço das commodities 

(figura 9), mas por conta da falta de competitividade de bens manufaturados 

apresentada, esses produtos fizeram parte da nossa matriz de inserção internacional. 

A adoção das políticas neoliberais acarretou a especialização da nação brasileira em 

produtos intensivos em recursos naturais, cujos valores se encontram depreciados. 

Apesar disso, essa foi uma das poucas soluções encontradas para garantir a inserção 

do país no cenário internacional para viabilizar a importação de bens com alto grau 

tecnológico. (MILANEZ, 2021; OREIRO e FEIJÓ, 2010). 

De acordo com Oreiro e Feijó (2010) e Cano (2012) entre 1980 e 1990 o Brasil 

inicia o processo de desindustrialização precoce da economia. Os autores 

argumentam que essa condição da forma que ocorreu, traz consequências negativas 

para o país. Verifica-se uma transferência de recursos e mão-de-obra para setores 

que apresentam uma produtividade menor, além disso, as mudanças que a economia 

brasileira passou nesse período fazem a indústria perder peso no PIB, resultando em 

uma re-primarização da economia brasileira.  

 
10 “A abordagem das RGPs define a globalização econômica por meio da constituição de sistemas 

transnacionais de extração de matérias-primas, produção de bens e oferta de serviços – sejam eles 
intermediários ou finais. Esses sistemas transnacionais, funcionalmente integrados e territorialmente 
dispersos (COE et al., 2008) constituiriam, por excelência, o veículo do processo de desenvolvimento 
econômico dos países.” (Milanez, 2021, p.9) 
 



33 
 

Figura 8 Participação da Indústria de Transformação no PIB (%) 

 

Fonte: CNI com base em dados das Estatísticas Econômicas do Século XX, do Sistema de Contas 
Nacionais e das Contas Nacionais Trimestrais - IBGE 

Cano (2012) identifica quatro fatores que, em grande peso, foram responsáveis 

pela desindustrialização precoce do Brasil: a) Política cambial; b) Abertura desregrada 

da economia; c) Taxa de juros elevada; d) Investimento direto estrangeiro (IDE). A 

política de câmbio instaurada em durante o plano real tem como consequência um 

câmbio sobrevalorizado, que tem uma função como âncora de preços, com os preços 

parelhos (R$ 1,00 = US$ 1.00). A indústria, que se encontrava em processo de 

desenvolvimento até então, passa a sofrer forte concorrência do setor externo. Mais 

adiante essa política provoca uma pressão nas nossas reservas internacionais, que 

para que haja manutenção dessas, foi necessário implantar taxas de juros elevadas 

(CANO, 2012; GIAMBIAGI et al, 2011). 

A abertura desregrada da economia brasileira trouxe a eliminação dos 

mecanismos que protegiam a indústria nacional, ampliando o efeito da política cambial 

e reduzindo o grau de proteção da indústria local de forma drástica.  

Com a elevação da taxa de juros, argumenta-se que ao comparar a taxa de 

lucro e a taxa de juros, ambas relacionadas com a expectativa de acumulação de 

capital, a taxa de juros brasileira apresenta um risco menor e um retorno maior 

(quando comparada ao investimento produtivo); por conta disso, ela acabou inibindo 

os investimentos, deixando a indústria vulnerável. Quando ocorrem poucos 

investimentos, a indústria no decorrer do tempo se torna estagnada e obsoleta, 

perdendo produtividade, competitividade e se tornando um entrave para o 

desenvolvimento. 
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Ocorreu um grande fluxo de IDE para o país, porém isso não se traduziu em 

um avanço no tecido produtivo da economia, pois esses investimentos, de forma 

majoritária, têm caráter especulativo. Há menos investimento direto estrangeiro 

destinado a produção, Cano (2012) argumenta que:  

A série histórica do Ambiente Integrado de Desenvolvimento (IDE) no Brasil, 
feita pelo Banco Central, mostra dados inequívocos: na década de 1980, a 
participação da indústria de transformação no IDE total girava em torno de 
75%; essa cifra cai para cerca de 60% na de 1990 e flutua entre 30% e 40% 
a partir de 2001. Ao mesmo tempo, a participação dos serviços sobe e, com 
eles, a das atividades financeiras. O mais grave, porém, é que a média anual 
do IDE na indústria, o qual girava em torno de US$ 17 bilhões na década de 
1980, sobe para US$ 25 entre 1990 e 1995, mas cai fortemente a partir daí 
para US$ 8,5 bilhões entre 1996 e 2010. (CANO, 2012, p.835). 

 

Em relação ao investimento interno, observou-se um movimento em direção ao 

setor de serviços (setor financeiro, construção, mineração, agropecuária), por conta 

da diminuição da competitividade da indústria. Ao mesmo tempo o IDE, focado em 

desenvolver o aparato produtivo, migrou para a China em busca de condições 

melhores de produção. No geral, os efeitos da redução dos investimentos ligados ao 

aparato produtivo fizeram com que a economia brasileira perdesse competitividade 

nos produtos exportados,  a quantidade de bens que necessitamos importar (CANO, 

2012; GIAMBIAGI et al, 2011). 

Fica evidente uma mudança no cenário global a partir dos anos 2000, a China 

aumenta sua participação no comércio internacional, assumindo um papel chave na 

economia mundial como um dos centros industriais mais importantes do mundo, 

realizando obras de infraestrutura em grande escala e transformando produtos 

primários em bens manufaturados para exportação de forma abundante. Também 

houve o aumento do grau de financeirização do setor de commodities, apresentando 

um aumento no número de fundos de índice de commodities e a elaboração de 

instrumentos financeiros sofisticados. Esses fatores provocaram um crescimento da 

demanda por produtos primários de maneira drástica, que foi acompanhado por uma 

forte valorização no seu preço entre o período de 2000 a 2014 (SAES, 2018; 

MILANEZ, 2021). A figura 9 ilustra esse movimento, onde entre 2000 e 2010 os preços 

de produtos agrícolas, metais, minérios e energia apresentaram uma variação de 

104,65%, 161,44%, 135,00%, 155,00% respectivamente. Também é possível 

observar na figura 10 a evolução dos setores exportadores da nossa economia, onde 

no mesmo período de exportação, as commodities agrícolas e minerais (inclui metais 

também) aumentam de 17,5 $ bilhões de dólares e 4,5 $ bilhões de dólares para 71 
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bilhões e 51 bilhões respectivamente. A exportação de produtos primários passa a ser 

o motor da nossa economia, visto que passam a ganhar cada vez mais participação 

na nossa matriz exportadora. 

 

Figura 9 Variação do Preço Nominal das Commodities entre 1960 e 2020 (USD$) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do World Bank (2022) 

Figura 10 Evolução da Pauta Exportadora Brasileira de 1995 a 2020 (USD$) 

 

Fonte: Atlas of Economic Complexity (2022) 

Com essa nova configuração no comércio global, a América Latina passou por 

uma nova fase da política de desenvolvimento, que foi denominada como 
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neoextrativismo. Esse termo é definido por Gudynas (2012) como um modelo de 

desenvolvimento e crescimento econômico que tem como base a exploração de 

recursos naturais, com uma matriz produtiva pouco diversificada e na inserção no 

comércio internacional sob forma de subordinação às nações centrais. 

Gudynas (2015) identifica duas formas de neoextrativismo: a) neoextrativismo 

conservador reajustado; b) neoextrativismo progressista. A primeira forma diz respeito 

ao aprofundamento do modelo clássico de extrativismo desenvolvido entre 1980-1990 

e que está presente em nações de centro-direita a partir dos anos 2000 (Colômbia, 

Peru, México). Nesse modelo as práticas de responsabilidade social e os sistemas 

voluntários são considerados suficientes para solucionar conflitos, dado que existe 

uma ausência da atuação do Estado sobre as empresas extrativas. 

No Brasil e nos países influenciados pela Onda Rosa11, o modelo adotado foi o 

de neoextrativismo progressista, onde o Estado tem a função de garantir acesso aos 

recursos naturais, por meio da nacionalização das reservas naturais, atuação das 

estatais e da regulamentação. Além disso, o governo também passa a ter o papel de 

compensador ou, em outras palavras, o Estado pega uma parte da renda advinda do 

setor extrativo e utiliza em programas que melhorem as condições socioeconômicas 

da nação. Dessa forma é possível legitimar a exploração dos recursos naturais e negar 

os seus impactos ambientais, uma vez que um aumento de produtividade nesse setor 

traria um falso senso melhora nas condições de vida da nação (GUDYNAS, 2015; 

2012; MILANEZ, 2021; MILANEZ E SANTOS, 2013). 

 

3.2. IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

Com a ascensão dos preços das commodities e a exportação dessas como 

principal motor da economia, governos e empresas extrativas encontram um interesse 

em comum. Como mencionado anteriormente, o Estado assume o papel de construir 

legitimidade para as atividades relacionadas ao setor primário: saúde dos 

trabalhadores, gerir os conflitos e desastres e remediar áreas que foram afetadas. 

Um caso extremo dessa transferência foi identificado no Brasil, após o 
rompimento da barragem de Fundão da mineradora Samarco S.A. em 2015. 
De acordo com Santos e Milanez (2017), esse caso apresentou elementos 
da transição de um modelo “fraco” de regulação estatal para a 

 
11 Onda Rosa é um movimento político do início do século 21, onde ocorreu a ascensão de lideres políticos da 

esquerda na América Latina. 
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autorregulação. Segundo os autores, a constituição da Fundação Renova e 
a transferência para ela das responsabilidades de identificar pessoas 
atingidas e definir o valor das indenizações, entre outras (cf. MILANEZ et al., 
2021), acabou por estabelecer um regime de regulação capturada (MATTLI 
e WOODS, 2009). (MILANEZ, 2021, p.15) 

O advento de políticas neoliberais na nossa economia entre 1980 e 1990 e o 

seu aprofundamento no ano 2000 permitiram que o Brasil se especializasse em 

atividades intensivas na utilização de recursos naturais, que causam grandes 

impactos ambientais. Somado a isso, ainda no ano 2000, observou-se um grande 

aumento na quantidade de territórios expropriados. Esse fenômeno ocorreu como 

uma forma de expansão do setor extrativista e intensificou os conflitos territoriais no 

PAÍS (MILANEZ, 2021; MILANEZ E SANTOS, 2013). 

Atualmente o Brasil ocupa o quinto lugar no ranking de maiores poluidores 

climáticos, representando aproximadamente cerca de 3,2% das emissões globais 

(2020). De acordo com o relatório do Sistema de Estimativas de Gases de Efeito 

Estufa (SEEG) de 2021, a intensidade de carbono da economia brasileira piorou. Em 

outras palavras, estamos gerando menos riqueza para cada unidade de carbono 

emitida. No ano de 2003 o país gerava cerca de US$ 538 de PIB para cada tonelada 

de dióxido de carbono emitida, e houve um aumento significativo desse valor até 2011, 

onde a nossa economia gerava US$ 1.032 de PIB por tonelada. Entre 2019 e 2020 

produziu-se US$ 1.199 e US$ 1.050 de PIB por tonelada. Isso indica que a economia 

do Brasil apresenta perda de eficiência ao longo dos anos, visto que não foi observada 

melhora significativa na intensidade de carbono em relação aos níveis de 2011, sendo 

a média mundial de intensidade de carbono é de US$ 1.583 (2020). Também vale 

ressaltar que, a piora no nosso indicador de intensidade acontece principalmente pelo 

aumento do desmatamento, atividade em muitos casos ilegal, que é realizada com o 

intuito de expandir as atividades do setor extrativista, que majoritariamente trazem 

grandes impactos ambientais e que geram pouca riqueza. Outro fator que contribui 

para a piora desse indicador é a desindustrialização, que diminui o investimento em 

tecnologia, no qual é considerado o principal fator para que se aumente a eficiência 

na utilização de recursos (ABRAMOVAY, 2010; SEEG, 2021). 
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Figura 11 Composição Setorial das Emissões de CO2 no Brasil (%) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do PAC 2050 e SEEG 2021 

 

Tabela 1 Emissões de CO2 por Setor (1990 - 2020) 

Ano/Setor Resíduos 
Processos 

Ind. 
Energia Agropecuária 

Mud. Uso da 
Terra  

Total 

1990 30.061.194 51.477.514 192.591.213 390.842.883 1.368.970.873 2.033.943.678 
1991 31.370.832 57.896.201 197.049.397 403.814.056 1.355.939.321 2.046.069.807 
1992 32.671.702 56.419.639 201.233.731 411.731.582 1.554.893.172 2.256.949.826 
1993 34.084.362 60.673.022 205.636.365 416.627.082 1.396.379.634 2.113.400.466 
1994 35.783.703 61.332.485 213.957.242 426.013.484 1.624.255.567 2.361.342.482 
1995 37.807.032 64.593.825 229.912.339 429.882.911 1.917.618.869 2.679.814.976 
1996 39.923.663 67.315.805 247.961.265 403.913.990 1.616.117.616 2.375.232.340 
1997 41.866.421 68.656.273 264.578.619 412.240.321 1.689.925.191 2.477.266.826 
1998 44.167.058 71.370.734 272.186.582 418.481.078 1.572.790.544 2.378.995.996 
1999 46.737.750 71.500.266 283.277.512 423.802.270 1.546.933.836 2.372.251.635 
2000 49.533.469 74.145.831 289.423.802 439.012.015 1.496.237.249 2.348.352.367 
2001 52.244.466 71.730.077 298.869.316 455.032.012 1.550.800.116 2.428.675.987 
2002 54.915.818 75.570.914 297.630.459 468.727.032 1.663.797.996 2.560.642.219 
2003 57.317.694 76.605.908 289.965.027 498.709.505 2.169.281.513 3.091.879.647 
2004 58.805.402 81.170.397 305.862.982 519.287.184 2.018.078.533 2.983.204.497 
2005 60.853.681 80.506.037 317.594.589 519.879.964 1.662.424.611 2.641.258.882 
2006 63.378.627 80.819.584 321.277.782 519.088.424 1.306.842.029 2.291.406.445 
2007 64.029.789 84.267.199 335.590.527 504.163.634 1.055.793.481 2.043.844.630 
2008 65.207.819 83.705.271 353.795.934 512.896.787 1.023.599.453 2.039.205.265 
2009 67.968.173 76.137.837 341.922.529 519.083.292 709.043.322 1.714.155.154 
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2010 69.885.239 95.548.484 372.391.215 536.070.613 647.466.410 1.721.361.960 
2011 72.240.582 99.817.936 385.942.485 541.463.285 655.579.091 1.755.043.379 
2012 72.924.049 100.861.781 418.647.132 538.834.129 727.432.704 1.858.699.795 
2013 77.409.073 100.989.469 450.103.708 544.400.444 846.087.639 2.018.990.332 
2014 79.717.957 103.043.881 475.616.484 549.341.068 754.401.372 1.962.120.763 
2015 82.245.148 102.089.519 451.899.182 554.022.574 884.921.659 2.075.178.083 
2016 83.950.501 95.828.306 419.280.603 566.173.154 924.749.989 2.089.982.553 
2017 85.578.998 99.912.518 426.909.686 565.081.425 768.445.971 1.945.928.598 
2018 88.307.844 101.008.900 405.701.965 563.241.789 831.149.058 1.989.409.556 
2019 89.644.410 99.269.710 409.113.086 565.229.993 984.249.808 2.147.507.008 
2020 91.235.396 99.733.401 387.413.185 578.848.349 1.002.834.673 2.160.065.003 

Fonte: Dados disponíveis no SEEG (2022) 

A tabela 1 demonstra que as emissões de GEE no Brasil tiveram tendências 

distintas durante os períodos. Fica evidente que os principais responsáveis pela 

emissão de CO2 são atividades relacionadas a Uso da Terra e Florestas e 

Agropecuária, representando 62% das emissões nacionais (2020) (SÃO PAULO, 

2021).  

O setor de uso da terra e florestas é caracterizado por atividades de exploração 

de uso e cobertura do solo, na qual podem ser produtivas ou não. Nos últimos anos, 

as mudanças no uso da terra e cobertura dos solos foram provocadas pelos processos 

de expansão da agropecuária, desmatamento, urbanização entre outros. Essas 

mudanças causam impactos locais e globais, alterando a biodiversidade, a radiação 

e provocando as emissões de GEE, que afetam o clima, biosfera e assim por diante 

(VALERETTO e CONSTANTINO, 2020; SEEG, 2021). 

Em relação ao setor da atividade agropecuária a produção de bovinos domina 

o perfil das emissões, correspondendo a 75% (2020) das emissões do setor. O Brasil 

possui o segundo maior rebanho bovino do mundo, com aproximadamente 226 

milhões de cabeças (2017), constituindo 22,64% do rebanho bovino mundial. No 

processo de alimentação, digestão e produção de dejetos, os bovinos emitem gás 

metano (CH4) na atmosfera (SEEG, 2016, 2018; VALERETTO e CONSTANTINO, 

2020;) 

 Entre 1990 e 2003 tivemos uma tendência de crescimento das emissões, 

passando de aproximadamente 2,05 bilhões de toneladas de carbono equivalente 

(GtCO2e) para 3,09 GtCO2e. A partir de 2004 ocorre a criação do Plano de Ação para 

Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm). Essa 

medida é elaborada com o intuito de combater o desmatamento de forma mais severa. 

Após sua implementação, houve uma drástica redução tanto na participação do Uso 

da Terra e Florestas quanto na emissões totais da economia brasileira, indo de 2,01 
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GtCO2e e 2,9 GtCO2e em 2004 para 647 milhões de toneladas de carbono equivalente 

(MtCO2e) e 1,7 GtCO2e em 2010 respectivamente. Vale ressaltar que, o ano de 2010 

apresentou o segundo menor quadro de emissões (2009 foi o melhor ano) e o maior 

crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), cerca de 7,5%, melhorando o indicador 

de intensidade de carbono (SEEG, 2021; GIAMBIAGI et al, 2011; ABRAMOVAY, 

2010;).  

Outro fator que colaborou para a redução nas emissões entre 2008 e 2010 foi 

a Crise do Subprime (2007), já que os países para os quais o Brasil exporta produtos 

reduziram o seu consumo. Na atividade agropecuária, a Crise ocasionou um aumento 

das emissões, pois reduzir o consumo de carne bovina diminui a quantidade de 

bovinos abatidos, aumentando o tamanho do rebanho, que por sua vez, aumenta 

número de emissões de metano (SEEG, 2021; GIAMBIAGI et al, 2011; VALERETTO 

e CONSTANTINO, 2020). 

Entre 2011 e 2016, as emissões das atividades relacionadas a mudança de uso 

da terra e florestas oscilam entre 655 e 924 milhões de toneladas de carbono 

equivalente. Os países estavam em processo de recuperação da crise, aumentando 

sua demanda por commodities e, por conta disso, a agropecuária apresentou um 

aumento gradual ao longo do período (SEEG, 2021; GIAMBIAGI et al, 2011). 

Durante 2016 e 2020, foi introduzida uma série de medidas do governo que 

incentivam o desmonte dos órgãos públicos responsáveis por fiscalizar e proteger o 

meio ambiente no Brasil. Em decorrência desse fato, é notável o crescimento das 

emissões desses 2 setores. Outro agravante na parte da agropecuária, foi a pandemia 

de Covid-19 (2019), que reduziu novamente a demanda desse setor e fez o rebanho 

aumentar. Por fim, no ano de 2020 tivemos um aumento de 9,5% das emissões de 

GEE no Brasil, indo na contramão do resto do mundo, no qual a pandemia causou 

uma redução de aproximadamente 7% nas emissões globais. O principal fator para 

explicar esse aumento é a intensificação do desmatamento no Cerrado e na Amazônia 

(SEEG, 2016, 2018, 2021; VALERETTO e CONSTANTINO, 2020). 

As emissões do setor de energia, que representam cerca de 26% das emissões 

nacionais, possuem relação com a queima de combustíveis e emissões fugitivas 

(escape de GEE durante a produção de combustíveis). De acordo com o SEEG (2021) 

as principais atividades provocam a emissão de CO2 nesse setor são: a) transportes; 

b) produção de combustíveis; consumo energético industrial; c) geração de 

eletricidade; d) consumo energético em edificações; e) agropecuária. 
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A matriz energética brasileira é considerada uma das mais limpas no mundo, 

possuindo muitas alternativas de fontes renováveis, configurando uma matriz de baixo 

carbono. O problema é que para atingir indicadores socioeconômicos que sejam 

próximos aos das nações desenvolvidas é necessário que o consumo de energia 

aumente, como consequência também haverá um aumento das emissões de gases 

do efeito estufa. Em 2014 as principais atividades responsáveis pelas emissões de 

CO2 estão associadas a transporte (40,1%), indústria (19,5%), geração de energia 

elétrica(17,4%), produção de combustíveis (6,8%) e demais setores (16,2%) 

(MME/EPE, 2015; VALERETTO e CONSTANTINO, 2020;).  

.  

Figura 12 Participação de Fontes de Energia Renovável na Matriz Brasileira (2020) 

 

Fonte: MME/EPE, 2021 
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Figura 13 Emissões de GEE por Atividades do Setor de Energia (1970 - 2020) 

 

Fonte: SEEG (2021) 

Atualmente o setor de transporte continua liderando as emissões, seguido pela 

produção de combustíveis, indústria, geração de eletricidade, edificações e 

agropecuária (MME/EPE, 2021; SEEG, 2021). Isso indica que, para que ocorra uma 

mitigação das emissões de GEE são necessárias ações que visam priorizar a matriz 

energética com uma composição, em sua maior parte, de fontes renováveis 

(VALERETTO e CONSTANTINO, 2020;). 

O setor de resíduos sólidos constitui serviços de aterros sanitários, aterros 

controlados, incineração de resíduos, lixões, tratamento de efluentes domésticos e 

industriais. É um setor que, segundo estudos, vai ganhar mais importância no futuro, 

pois envolve tanto questões ambientais quanto de saúde pública. 

É importante pontuar, que os resíduos sólidos além de serem um problema 
de ordem ambiental, também são na esfera da saúde pública. Sua disposição 
em aterros ou lixões, podem comprometer a qualidade do solo, da água e do 
ar, expondo a população a várias substâncias tóxicas, como compostos 
orgânicos voláteis, pesticidas, solventes e metais pesados. O chorume, 
resultado da decomposição da matéria orgânica, pode contaminar o solo, as 
águas superficiais e 28 também as subterrâneas, ao contaminar os lençóis 
freáticos, o que pode ocorrer mesmo com o fechamento do aterro, pois os 
produtos orgânicos continuam a se decompor. Os gases tóxicos, asfixiantes 
e explosivos formados também podem se acumular no subsolo ou serem 
liberados na atmosfera (GOUVEIA, 2012).” (OLIVEIRA, 2019, p.27-28) 

Os resíduos sólidos são classificados em 3 categorias: a) resíduos domiciliares; 

b) resíduos comerciais; c) resíduos Públicos. Os resíduos domiciliares são gerados 

nas residências, sendo formado por papéis, embalagens metais, vidro, resíduos 

orgânicos entre outros. Na segunda categoria os resíduos são oriundos da atividade 
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comercial: hotéis, lojas, bares etc.; os resíduos se apresentam em grandes 

quantidades, podemos citar como exemplo plásticos, papéis e restos de comida. Em 

relação aos resíduos públicos, eles advêm da natureza ou são descartados de forma 

incorreta (OLIVEIRA,2019; SEEG, 2021). 

A gestão de forma incorreta de resíduos coloca em risco a saúde pública e 

aumenta os problemas ambientais e, além disso, também agrava o quadro de 

aquecimento global. Um manejo correto desses resíduos colabora para redução dos 

impactos socioambientais. Nos aterros controlados ou sanitários, eles podem ser 

utilizados para produzir biocombustível (biogás), esses aterros também propiciam a 

fermentação anaeróbica, que reduz a emissão de gases do efeito estufa 

(VALERETTO e CONSTANTINO, 2020; OLIVEIRA, 2019). Segundo o SEEG (2016), 

no ano de 2014, somente 27% dos resíduos foram encaminhados para os aterros 

sanitários, 40% tiveram como destinos os aterros controlados e lixões. Ademais, 

houve pouco reaproveitamento desses resíduos.  

Atualmente o setor corresponde a 6% das emissões totais e apresenta um 

crescimento gradual ao longo do período entre 1990 e 2020, que acompanha o 

crescimento da população, urbanização e mudanças nos hábitos de consumo. É 

registrado o nível de 30 milhões de toneladas de emissões CO2 e em 1990 que evolui 

para 91 milhões em 2020. 

No que diz respeito aos processos industriais, as emissões de GEE estão 

ligadas à produção de cada ramo industrial. Os ramos que mais contribuíram para as 

emissões desse segmento possuem a função de suprir insumos e materiais para 

outras indústrias. No Brasil, os principais ramos associados a emissões de carbono 

no ano de 2012 são da indústria de siderurgia, cimento, química e produção de cal, 

esses segmentos foram responsáveis por 81% das emissões do setor de processos 

industriais. Em 2020 os principais ramos estão relacionados a produção de ferro gusa, 

aço e a produção de cimento (Seeg, 2014, 2021; Valeretto e Constantino, 2020). Em 

geral as emissões desse setor crescem de forma linear e evoluem próximo a sua 

média. As emissões relacionadas aos processos industriais representam 6% do total 

de dióxido de carbono que é emitido pelo Brasil (SEEG, 2014, 2021; VALERETTO e 

CONSTANTINO, 2020; SÃO PAULO, 2022). 

Worrell et al (2009) discutem o quanto as tecnologias e políticas que fomentam 

o aumento de eficiência nesse setor são importantes para melhorar a intensidade 

energética e reduzir as emissões de GEE. O ponto central para os autores é que o 
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surgimento de novas tecnologias possibilita a diminuição das emissões de gases do 

efeito estufa, através do uso de energia direta e indireta nas atividades industriais (No 

mundo aproximadamente 80% das emissões desse setor estão relacionadas ao uso 

de energia). No Brasil, estudos apontam que o setor têxtil é o que tem maior eficiência, 

seguido pelos setores: a) alimentos e bebidas; b) química; c) mineração; d) papel e 

celulose; e) não metálico; f) metalúrgico (CAMIOTO et al, 2014; VALERETTO e 

CONSTANTINO, 2020). 

As emissões desse setor entres os anos de 2000 a 2014 são de 74 milhões de 

toneladas de CO2e e 103 milhões de toneladas de CO2e, respectivamente. Elas 

apresentam um crescimento gradual por conta da demanda da China por metais e 

pelo forte fomento à atividade de construção civil no Brasil. Entre 2015 e 2020 as 

atividades relacionadas à construção civil no país diminuíram e consequentemente as 

emissões de dióxido de carbono também. Nesse período nossas exportações para 

China cresceram de maneira rápida, o que contribuiu para o aumento gradual das 

emissões entre 2016 e 2018. Em 2019 a pandemia de Covid-19 fez com que a China 

diminuísse sua demanda por produtos. Além disso, no mercado interno os preços 

relacionados à construção civil dispararam, também reduzindo a demanda. Esses dois 

fatores contribuíram para a diminuição das emissões de CO2 entre 2019 e 2020 

(GIAMBIAGI et al, 2011; SEEG, 2014, 2021).  

 

CONCLUSÃO 

 

Este trabalho analisou o processo de desindustrialização precoce brasileiro e a 

trajetória das emissões de dióxido de carbono (CO2) do país. Buscou-se mostrar que 

a política neoliberal implementada fez com que ocorresse um processo de 

desindustrialização na nossa economia, que foi acompanhado por uma 

reprimarização da pauta exportadora e inserção do Brasil no comércio exterior de 

forma submissa. Também houve uma redução dos investimentos produtivos, fazendo 

com que a indústria perdesse eficiência no decorrer do tempo.  

Esses fatores contribuíram para que fosse adotado o modelo de 

desenvolvimento denominado neoextrativismo a partir do ano 2000, que acabou por 

aprofundar a lógica ortodoxa na nossa economia. O setor primário se torna cada vez 

mais importante para a economia do país, a concepção de desenvolvimento 

econômico baseado no crescimento do consumo material faz com que os setores 
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ligados ao extrativismo tenham que se expandir cada vez mais, provocando conflitos 

territoriais e aumentando a pressão no uso de recursos naturais. Vale ressaltar que, 

os setores que mais emitem GEE no nosso país estão relacionados às atividades 

extrativistas. 

Dito isso, a desindustrialização e a adoção do neoextrativismo provocaram ao 

longo do tempo uma piora nos nossos indicadores de intensidade de carbono e de 

intensidade energética, evidenciando a perda de eficiência da indústria e inibindo o 

processo de desacoplamento relativo. Além disso, também fica evidente que a 

redução nas emissões de CO2 decorrem principalmente de medidas governamentais 

que possuem relação com o combate ao desmatamento e não da melhoria de 

eficiência, podemos ver isso nos últimos anos, onde há um desmonte dos órgãos de 

fiscalização ambiental e consequentemente um aumento das emissões dos setores 

de mudança de uso da terra e agropecuária.  

Por fim, o modelo de crescimento econômico adotado durante as últimas 

décadas, baseado no aumento do consumo material, se mostra incompatível com a 

preservação do meio ambiente. Atualmente não se sabe o limite dos recursos 

naturais, mas a literatura deixa evidente que o desenvolvimento econômico da forma 

que ocorre hoje compromete de forma irreversível o funcionamento dos ecossistemas 

e a integridade ecológica. Diante disso, é essencial pensar em um novo modelo de 

crescimento econômico, também é necessário que ocorra uma mudança no nosso 

comportamento com o meio ambiente, só assim poderemos garantir a sobrevivência 

da nossa espécie. 
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